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MODIFICAREA CODULUI FUNCIAR VA FACILITA 
DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI AUTOHTON

Proprietarii de terenuri agricole 
care practică o activitate agricolă de 
cel puţin 5 ani vor putea să amplase-
ze pe aceste terenuri pensiuni agro-
turistice fără a schimba destinaţia 
terenului și a achita sute de mii de lei 
pentru scoaterea din circuitul agricol 
a terenului. Detaliile proiectului de 
lege pentru modifi carea și completa-
rea Codului funciar au fost comuni-
cate astăzi, de ministrul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, 
Vasile Bîtca, în cadrul unei conferinţe 
de presă.

”Proprietarii de terenuri agricole 
care practică o activitate legată de 
creșterea animalelor, cultivarea diferi-
telor tipuri de plante, livezi, pomi fruc-
tiferi, viţă de vie vor putea să amplase-
ze pe aceste terenuri agricole pensiuni 
agroturistice, datorită modifi cărilor și 
completărilor aduse Codului funciar. În 
acest sens, ei vor putea economisi circa 
170 mii de lei, bani ce ar putea să îi 
investească pentru confortul turiștilor 
sau în infrastructură”, a precizat mi-
nistrul Vasile Bîtca, în conferinţa de 
presă. De asemenea, ofi cialul a men-
ţionat că modifi cările propuse susţin 
implementarea politicii de dezvoltare 

regională și rurală și vor contribui la 
dezvoltarea echilibrată a regiunilor.

În prezent, pentru amplasarea pe 
terenurile cu destinaţie agricolă a 
structurilor de primire turistică de tip 
pensiuni agroturistice este necesar de 
schimbat destinaţia terenului și de 
achitat pierderi pentru scoaterea din 
circuitul agricol a terenurilor. Cheltu-
ielile pentru excluderea din circuitul 
agricol a unui ar de teren constituie 
circa 12 mii de lei.

”Prin adoptarea proiectului se va 
recunoaște proprietarilor dreptul de a 
amplasa pe terenurile cu destinaţie agri-
colă, structuri de primire turistică de tip 
pensiuni agroturistice, fără a fi  necesar 
schimbarea destinaţiei acestora.

Totodată, ministrul a subliniat că 
proiectul de lege prevede termenul de 
5 ani de practicare a agriculturii ca și 
condiţie de preîntâmpinare a exerci-
tării acestui drept în scopuri specula-
tive, fără a avea intenţia de a practica 
activităţi agricole.

În acest context, aprobarea proiec-
tului va spori oportunităţile de ocupare 
a forţei de muncă în domeniul nona-
gricol, inclusiv veniturile în mediul 
rural, precum și va crește capacitatea 
de afaceri în regiuni.

Amintim, că la data 5 octombrie cu-
rent a fost examinat în prima lectură 
de către Parlament proiectul de lege 
„Cu privire la modifi carea proiectului 
de lege pentru modifi carea şi comple-
tarea Codului funciar nr. 828-XII din 
25 decembrie 1991”.

Proiectul de lege urmărește crearea 
posibilităţii amplasării pe terenurile 
cu destinaţie agricolă a structurilor de 
primire turistică de tip pensiuni agro-
turistice și ajustării art. 99 din Codul 
funciar în conformitate cu prevederile 
art.36 şi art.73 din Codul funciar, ce au 
fost modifi cate prin Legea nr.108 din 
11 mai 2012.

Ajustarea art. 99 din Codul funciar 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.108 din 2012 vor aduce claritate 
la aplicarea prevederilor art. 12, alin. 
(4) din Legea nr.1308 din 25.07.1997 
privind preţul normativ și modul de 
vânzare-cumpărare a pământului 
şi art. 99 din Codul funciar în cazul 
aplicării tarifelor pentru calcularea 
preţului normativ al pământului la 
amplasarea obiectivelor auxiliare de 
ramură pe terenurile cu destinaţie 
agricolă. 
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18 PEPINIERE ALE AGENŢILOR ECONOMICI DIN MOLDOVA 
POT EXPORTA MATERIAL SĂDITOR ÎN RUSIA

La solicitarea ANSA în 
perioada 18-24 iunie 2017 
un grup de specialişti ai 
Serviciului Federal pentru 
Supravegherea Veterinară 
şi Fitosanitară a Federaţiei 
Ruse (Rosselhoznadzor) în 
comun cu inspectorii ANSA 
au efectuat inspectarea 
pepinierelor pentru expor-
tul materialului săditor 
viticol, pomicol şi decorativ  
din Republica Moldova în 
Federaţia Rusă.

Pentru investigările 
comune planifi cate anterior 
au fost declarate 25(do-
uăzeci şi cinci) pepiniere, 

însă 5 (cinci) din ele au fost 
inspectate în anul 2016 şi 
3(trei) au refuzat să fi e vizi-
tate, motivând cu lipsa ce-
rerii comerciale pentru anul 
2017 din partea partenerilor 
din Federaţia Rusă.

În cadrul vizitei echipa 
de experţi a investigat pepi-
nierele amplasate în raioa-
nele Briceni, Edineţ, Orhei, 
Străşeni şi Sîngerei. S-a 
efectuat observările vizuale 
în plantaţiile-mamă, şcolile 
de viţe altoite şi pomi alto-
iţi, a locurilor de pregătire 
şi păstrare a materialului 
săditor cu prelevarea a 183 
mostre de plante, părţi de 

plante şi sol. Mostrele au 
fost prelevate de specialiştii 
ruşi în comun cu inspec-
torii teritoriali din raza de 
amplasare a pepinierei şi 
reprezentantul proprieta-
rului companiei conform 
metodologiei de prelevare 
şi ambalare a probelor cu 
perfectarea etichetelor pen-
tru fi ecare probă în parte, 
a actelor de prelevare a 
mostrelor şi cu numerotarea 
mostrelor prelevate pentru 
fi ecare pepinieră în parte.

În scrisoarea adresată 
Directorului General ANSA, 
D-lui Gheorghe Gaberi de 
către Adjunctul Conducă-

torului “Rosselihoznadzor”, 
K.A Savencov, se menţionea-
ză că  în rezultatul controlu-
lui efectuat la pepinerele de 
material săditor din Repu-
blica Moldova, Serviciul Fe-
deral pentru Supravegherea 
Veterinară şi Fitosanitară a  
decis să majoreze volum de 
import al măterialului sădi-
tor  şi să accepte importul  
materialului săditor viticol 
şi pomicol din 18 pepiniere 
ale agenţilor economici din 
Republica Moldova.

Lista agenţilor econo-
mici şi volumele de export 
acceptate de partea rusă 
sunt plasate pe siteul 

“Rosselihoznadzor”. 

ÎN FONDUL FORESTIER 
AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE SILVICE DE TOAMNĂ

În luna octombrie în 
fondul forestier gestionat 
de către Agenţia Moldsilva 
a început recoltarea masei 
lemnoase, trimestrul IV, 
ultima etapă din anul curent 
care se va desfășura pânî la 
31 decembrie. Volumul de 
masă lemnoasă ca lemn de 
foc planifi cat spre recoltare 
de către întreprinderile silvice 
subordonate este de circa 
145 mii, m3 inclusiv, specii 
tari (stejar, salcâm, frasin, 
etc.) - 115 mii, m3 și 30 mii, 
m3 specii moi (salcie, tei, plop, 
etc.), fi ind mai mult decât în 
perioada similară a anului 
2016, când a fost recoltat un 
volum de 121 mii m3.

În contextul reglemen-
tării comercializării masei 
lemnoase recoltate în cadrul 
entităţilor silvice, Agenţia 

„Moldsilva” a elaborat Meto-
dologia formării, aplicării și 
reglementării preţurilor de 
comercializare a produselor 
lemnoase, acceptate prin 
ordin intern. Conform meto-
dologiei respective, în cadrul 
întreprinderilor subordonate 
au fost aprobate cataloagele 
de preţuri de comercializare 
a masei lemnoase. Astfel, 

preţul mediu (pe ramură) de 
comercializare a lemnului 
de foc (inclusiv TVA) consti-
tuie: specii ţari (cu lungimea 
de 1,0 m) - 546,03 lei, pentru 
un metru ster, (780,04 lei/ 
m3); specii moi (cu lungimea 
de 1,0 m) - 294,97 lei; pentru 
un metru ster, (421,39 lei/ 
m3). În procesul lucrărilor de 
exploatare a masei lemnoa-

se, în afară de lucrările care 
includ doborârea şi fasonarea 
sortimentală se execută şi 
lucrări suplimentare (colec-
tare, transportare etc.), costul 
cărora este inclus în preţul 
fi nal de comercializare a sorti-
mentelor respective.

Totodată, potrivit unui 
comunicat al Agenţiei, în 
această toamnă „Moldsil-
va” va crea culturi silvice în 
fondul forestier pe o suprafaţă 
de aproximativ 540 de ha din 
totalul anului 2017 de 934, 
deoarece o parte din acestea 
au fost efectuate în primăvară 
- 394 ha, iar lucrările de aju-
torare a regenerării naturale 
vor fi  executate pe o supra-
faţă de 250 de ha din totalul 
acestui an de 2938 ha dintre 
care 2688 ha au fost efectuate 
în primăvara curentă.

Executivul a aprobat 
miercuri, 11 octombrie,  
efectuarea anticipată 
a următoarei etape de 
majorare a pensiilor 
pentru limită de vârstă 
şi a celor de dezabilita-
te. Astfel, pensiile vor fi  
valorizate începând cu 1 
noiembrie curent, şi nu 
cu 1 aprilie 2018, cum 
era stabilit anterior. De 
majorarea pensiei vor 
benefi cia circa 65 de mii 
de persoane, care au ieșit 
la pensie în anii 2009, 
2010 și 2011.

 Majorarea pensiilor, ca 
urmare a valorizării, va fi  
diferenţiată în funcţie de 
anul stabilirii acesteia și de 
venitul realizat de persoa-
nă. Astfel, pentru 58 479 de 
benefi ciari de pensie pentru 
limită de vârstă, prestaţia 
va spori în medie cu 255 
de lei, ceea ce reprezintă o 
creștere de 17,6% peste ni-
velul pensiei medii curente. 
De asemenea, pentru 6 399 
de benefi ciari de pensii de 
dizabilitate, majorarea va 
constitui în medie 274 de 
lei, în creștere cu 28,6% 

faţă de pensia medie a 
acestora.

Cheltuielile necesare 
pentru realizarea proiectului 
se estimează la 33,6 milioa-
ne de lei, resurse identifi ca-
te în urma creșterii veni-
turilor proprii la bugetul 
asigurărilor sociale de stat 
pentru anul 2017.

 Amintim că valoriza-
rea etapizată a pensiilor 
este prevăzută de reforma 
sistemului de pensii, adop-
tată la sfârșitul anului 
2016. În cadrul primei 
etape, implementată de 
la 1 aprilie curent, au fost 
valorizate pensiile sta-
bilite în anii 2001-2008, 
pentru 68 014 beneficiari 
de pensii pentru limită de 
vârstă şi 15 570 benefi-
ciari de pensii de dizabi-
litate. Urmare, mărimea 
medie a pensiei pentru 
limită de vârstă s-a ma-
jorat în medie cu 132 de 
lei, iar mărimea medie a 
pensiei de dizabilitate - cu 
226 de lei.

 Foto: kursiv.kz

GUVERNUL MAJOREAZĂ PENSIILEEXPORTURILE MOLDOVENEŞTI ÎN UE 
CRESC MAI REPEDE DECÂT ÎN CSI

Exporturile moldoveneşti în ţările 
Uniunii Europene cresc mai repede decât 
în CSI, iar ponderea ţărilor UE în volumul 
total al livrărilor de producţie autohtonă 
s-a majorat deja până la 64,1%. Acest 
lucru îl denotă datele Biroului Naţional 
de Statistică, conform cărora în ianua-
rie-august 2017 exporturile de mărfuri 
au totalizat 1 miliarde 427,9 milioane de 
dolari, volum superior celui realizat în 
perioada corespunzătoare din anul 2016 
cu 15,2%.

În perioada indicată Moldova a majorat 
exporturile în ţările Uniunii Europene cu 
16,7% - până la 915,8 mil. dolari, în ţările 
CSI – cu 12,8% - până la 297,5 mil. dolari, 
iar în alte ţări exporturile au crescut cu 

12,5% - până la 214,7 mil. dolari.
Ponderea ţărilor UE în volumul total al 

exporturilor moldoveneşti a crescut de la 
63,31% până la 64,13%, ponderea ţărilor 
CSI s-a micşorat de la 21,28% până la 
20,83%, iar cota altor ţări este în descreş-
tere de la 15,41% până la 15,03%.

În particular, exporturile nemijlocite 
de mărfuri autohtone în primele 8 luni ale 
anului 2017 au constituit 913,4 mil. dolari 
(64% din total exporturi), fi ind în creștere 
cu 16,9% faţă de perioada respectivă a 
anului precedent. În acelaşi timp, reex-
porturile de mărfuri străine în ianuarie-
august 2017 au însumat 514,5 mil. dolari 
(36% din total exporturi), majorându-se 
cu 12,4% comparativ cu indicii aceleaşi 
perioade a anului 2016.

Reexporturile de mărfuri după prelu-
crare (îmbrăcăminte, încălţăminte și părţi 
de încălţăminte, scaune, fi re și cabluri 
electrice) au deţinut 23,7% în total expor-
turi, iar reexporturile de mărfuri clasice, 
care nu au suferit transformări esenţi-
ale (medicamente, ţesături, materiale 
tricotate sau croșetate, mobilier, uleiuri 
esenţiale, preparate pentru toaletă, pro-
duse pentru înfrumuseţare, combustibili, 
vehicule) – 12,3%.
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Ministerul Finanţelor 
a elaborat și a prezentat 
pentru examinare pro-
iectul Regulamentului cu 
privire la subvenţionarea 
creării locurilor de mun-
că, despre care a vorbit 
ministrul Economiei, 
Octavian Calmîc în cadrul 
evenimentului Moldova 
Business Week 2017.

Potrivit proiectului, 
pentru anul 2018 sunt pla-
nifi cate 40 de milioane de 
lei, adică subvenţionarea a 
1.000 de locuri de muncă.

Drept subiect al subven-
ţiei va fi  considerat orice 
persoană fi zică, cetăţean 
al Republicii Moldova, care 
face parte din următoarele 
categorii:
 bărbaţi care au o 

vârstă cuprinsă între 18 şi 
25 de ani,
 bărbaţi care au vârsta 

peste 45 de ani;
 femei de toate vâr-

stele.
Solicitant de subven-

ţii poate fi  orice persoană 
juridică, cu excepţia entită-
ţilor cu capital preponde-
rent de stat (mai mult de 
50 la sută), care practică 
activitate de întreprinză-
tor în Republica Moldova 
şi care a depus cerere de 
solicitare a subvenţiei.

Cuantumul subven-
ţiei pentru un loc de 
muncă creat şi destinat 
subiectului al subvenţiei 
este de 40000 lei pentru 
anul 2018. Totuși, potrivit 
proiectului, cuantumul 
subvenţiei în municipiul 
Chişinău şi Bălţi este de 
doua ori mai mic.

Printre criteriile de 

eligibilitate se numără: Să 
aibă o creștere de salariaţi 
de minim 100 de persoane, 
care fac parte din categoria 
de subiect al subvenţiei, să 
ofere un salariu lunar nu 
mai mic de 75% din sala-
riul mediu pe economie, să 
nu aibă datorii la stat, să 
menţină acest efectiv de 
salariaţi, să nu micșoreze 
și să nu intre în proces 
de insolvabilitate încă 3 
ani de la ultima tranșă a 
subvenţiei.

Cei care îndeplinesc 
aceste criterii, vor expedia 
cererea întocmită conform 
modelului aprobat, nu mai 
târziu de data de 31 iulie a 
anului de gestiune. Recep-
ţionarea cererii urmează a 
fi  confi rmată în decurs de 
2 zile lucrătoare de către 
Autoritatea competentă 
prin expedierea unui mesaj 

la adresa de e-mail a solici-
tantului.

Autoritatea competen-
tă va examina cererea în 
termen de 30 zile lucră-
toare de la data înregis-
trării acesteia. Ulterior va 
decide dacă acceptă sau o 
remite, în caz că aceasta 
este incompletă, și este 
dispusă să aștepte 5 zile 
ajustarea informaţiilor. 
De asemenea, autoritatea 
își rezervă dreptul de a 
respinge cererea, dacă nu 

sunt respectate condiţiile, 
informând solicitantul în 
scris cu specifi carea teme-
iului de refuz.

Alocarea subvenţiei se 
efectuează, după semnarea 
Acordului de subvenţio-
nare, pe contul trezorial 
deschis pe numele benefi ci-
arului în două tranșe, după 
cum urmează:

1. prima tranșă până la 
31 decembrie anului urmă-
tor al celui de gestiune;

2. a doua tranșă până la 
1 septembrie anului al doi-
lea celui de gestiune, după 
verifi carea de către Servi-
ciul Fiscal de Stat a respec-
tării obligaţilor stipulate în 
Acordul de subvenţionare, 
și confi rmarea rezultatelor 
verifi cării de către Autorita-
tea competentă.

În caz de nerespectare 
a condiţiilor, autoritatea 
competent poate aplica 
măsuri de revocare a Acor-
dului de subvenţionare, iar 
benefi ciarul este obligat să 
returneze banii primiţi.

De asemenea, solici-
tanţii care prezintă infor-
maţii false pentru a obţine 
subvenţia, ar putea fi  trași 
la răspundere civilă, con-
travenţională sau penală 
conform legislaţiei.

Sursa: bani.md

ÎN CE MOD VA FI SUBVENŢIONATĂ 
CREAREA NOILOR LOCURI DE MUNCĂ

Ministerul Finanţelor 
a transferat către Banca 
Naţională a Moldovei 668 
milioane de lei, 50 de mili-
oane dintre care reprezintă 
o parte a datoriei asumate 
de stat pentru miliardul 
furat, iar 618 milioane 
- dobânzile pentru tot vo-
lumul de obligaţiuni emise 
în 2016.

Suma provine parţial 
din valorifi carea activelor 
celor trei bănci devalizate 
- „Banca de Economii” S.A., 
BC „Banca Socială” S.A. și BC 
„Unibank” S.A. 

Achitarea a fost efectua-
tă în conformitate cu Legea 
235 din 3 octombrie 2016 
privind emisiunea obliga-
ţiunilor de stat în vederea 
executării de către Ministe-
rul Finanţelor a obligaţiu-

nilor de plată derivate din 
garanţiile de stat. Reiterăm 
că convertirea garanţiilor de 
stat în datorie, prin emite-
rea de VMS-uri, a permis să 
fi e evitată decapitalizarea 
Băncii Naţionale. Deca-
pitalizarea ar fi  implicat 
consecinţe grave, precum 
incapacitatea de a derula 
politici monetare adecvate, 
reţinerea fi nanţărilor exter-
ne și semnarea unui Acord 
de ţară cu FMI.

Astfel, Ministerul Fi-
nanţelor a emis și transmis 
Băncii Naţionale a Moldo-
vei, la 4 octombrie 2016, 
obligaţiuni de stat în sumă 
de aproximativ 13 miliar-
de de lei, în volum egal cu 

suma creditelor neachitate 
de către „Banca de Econo-
mii” S.A., BC ”Banca Socială” 
S.A. și BC „Unibank” S.A. 
Băncii Naţionale la data 
emiterii obligaţiunilor de 
stat. Obligaţiunile de stat 
au fost emise pe termene 
de la 1 an până la 25 de ani. 
Răscumpărarea obligaţiuni-
lor de stat va fi  efectuată în 
baza unui grafi c agreat cu 
Banca Naţională a Moldovei. 
Dobânzile  vor fi  achitate 
semianual, cu excepţia cu-
poanelor pentru primul an.

În perioada 16 octom-
brie 2015 - 3 octombrie 
2016, cele trei bănci afl ate 
în proces de lichidare au 
rambursat BNM 780,6 mili-
oane lei din suma creditelor 
de urgenţă acordate, precum 
şi 8,8 milioane lei dobânzi 
aferente. Din data de 4 

octombrie 2016 și până în 
prezent, BEM, Banca Socială 
și Unibank au transferat 
la bugetul de stat mijloace 
băneşti, din valorifi carea ac-
tivelor lor, în sumă de 274,6 
milioane lei. Suma totală 
rambursată constituie 1,06 
mlrd. lei.

Mai precizăm că sta-
tul urmează să vândă și 
alte active afl ate acum 
sub sechestru, în dosarele 
ce vizează cele trei bănci 
devalizate, valoarea căro-
ra este de aproximativ un 
miliard de lei. Banii vor fi  
transferaţi, de asemenea, în 
bugetul de stat.

Sursa: agora.md
Foto: economica.net

MINISTERUL FINANŢELOR 
A TRANSFERAT CĂTRE BNM 
PRIMA PARTE 
A DATORIEI ASUMATE 
PENTRU MILIARDUL DISPĂRUT

POLITICA FISCALĂ ȘI VAMALĂ PENTRU 2018 
A FOST APROBATĂ DE GUVERN

Cabinetul de miniștri a aprobat 
săptămâna trecută Politica fi scală și 
vamală pentru anul 2018. Documen-
tul stabilește reguli clare de impozi-
tare, bazate pe echitate și simplitate 
fi scală, care urmează să asigure atât 
stimularea mediului investiţional în 
Republica Moldova, cât și creșterea 
încasărilor la bugetul de stat.

Potrivit www.bani.md, proiectul 
de lege conţine o serie de modifi cări și 
completări ale actelor legislative care 
decurg din obiectivele politicilor fi scale 
și vamale și de administrare fi scală și 
vamală, ale Conceptului de rescriere 
a Codului Fiscal și Vamal, precum și 

obligaţiile asumate de Guvern în ca-
drul Acordului de Asociere RM-UE.

În ceea ce privește activitatea 
agenţilor economici, cele mai impor-
tante măsuri fi scale directe și indirec-
te presupun o nouă metodologie de 
evidenţă a mijloacelor fi xe; aplicarea 
cotei reduse a TVA de 8% pentru 
energia termică produsă din biocom-
bustibil solid, destinată instituţiilor 
publice; aplicarea scutirii de TVA cu 
drept de deducere, de acciză și de taxe 
vamale la aprovizionarea cu combus-
tibil și mărfuri a navelor sub pavilion 
moldovenesc care sunt implicate în 
transport internaţional. Totodată, este 
acordat dreptul de restituire a taxei pe 

valoare adăugată pentru producătorii 
de lapte.

Pentru persoanele fi zice sunt 
stabilite noi tranșe de venit impoza-
bil, mărimea scutirilor personale fi ind 
majorată cu 6%. De asemenea, este 
fi xată cota de 5% pentru impozitarea 
veniturilor cetăţenilor care livrează 
agenţilor economici producţie agricolă. 
Proiectul vizează și extinderea impozi-
tului pe avere pentru alte componente 
ale acesteia, și anume asupra autotu-
rismelor cu o valoare mai mare de 1,5 
milioane de lei.

Documentul intercalează și preve-
deri ce ţin de transpunerea directivelor 
UE în domeniul impozitării indirecte, 
precum administrarea TVA și accizele. 
În special, este prevăzută schema de 
majorare a accizelor pentru produsele 
petroliere, tutun și alcool, cu stabilirea 
acestora pe o perioadă de trei ani.

Principalele amendamente de ordin 
vamal se referă la anularea facilităţi-
lor fi scale și vamale pentru magazinele 
ce activează în regim duty-free, afl ate 
pe teritoriul ţării sau la intrarea în 
ţară, măsură ce va fi  aplicată începând 
cu 1 iulie 2018. Deţinătorii de licenţă 
în domeniu, valabilă la data intrării în 
vigoare a legii, urmează să-și continue 
activitatea până la expirarea acesteia.

Politica fi scală și vamală pentru 
anul 2018 urmează să fi e adoptată 
de către Legislativ.

Foto: opiniibnr.ro
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PROCESUL NAŢIONAL DE PLANIFICARE A ADAPTĂRII 
REPUBLICII MOLDOVA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Reprezentanţii autorită-
ţilor publice centrale, ONG-
urilor, experţi naţionali și 
parteneri de dezvoltare s-au 
reunit în cadrul unui atelier 
de lucru pentru a discuta 
despre problemele asociate 
schimbărilor climatice în 
Republica Moldova și a iden-
tifi ca acţiuni prioritare în 
elaborarea celui de-al doilea 
Plan de Planifi care a Adap-
tării la schimbarea climei 
(PNA 2). Evenimentul a avut 
loc, miercuri, 11 octombrie 
2017, în Chișinău și a fost 
organizat de PNUD-Moldo-
va în parteneriat cu Ofi ciul 
Schimbarea Climei, Ministe-
rul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului.

Obiectivele atelierului 
de lucru au fost de a spori 
cunoștinţele participanţilor 
cu referire la acţiunile nece-
sare în PNA 2, de a prioritiza 
domeniile tematice și sectoa-
rele, precum și de a realiza 
un schimb de opinii privind 
priorităţile de planifi care.

În deschiderea evenimen-
tului, viceministrul Mediului, 
Ion Apostol a vorbit despre 
importanţa validării prio-
rităţilor sectoriale și inter-
sectoriale pentru procesul 

de Planifi care a acţiunilor 
de adaptare și a mulţumit 
partenerilor de dezvoltare 
pentru suportul acordat în 
acest proces.

„Mulţumim partenerilor 
pentru suportul acordat în 
procesul de Planifi care a 
Adaptării Republicii Moldova 
la schimbările climatice. Sunt 
sigur că atelierul va consti-
tui o platformă efi cientă de 
comunicare și va identifi ca 
modele pentru Procesul de 
Planifi care PNA 2. Adaptarea 
trebuie să fi e un proces conti-
nuu și  complex. Măsurile de 
adaptare trebuie să acopere 
toate sectoarele economice, 
sănătatea umană, dezvolta-

rea regională și gestionarea 
resurselor naturale. Coordo-
narea intersectorială  trebuie 
să fi e asigurată de un proces 
efi cient continuu și fl exibil, 
corelat cu impactul schimbă-
rilor climatice. Ţara noas-
tră are de suferit în urma 
evenimentelor dezastruoase. 
Doar secretele din ultimii ani 
au cauzat pierderi estimate 
la circa  1,25 miliarde dolari 
SUA, iar inundaţiile de circa 
42 mIl dolari. În acest con-
text, este necesar să identifi -
căm și să planifi căm acţiuni 
concrete de adaptare, pe 
toate sectoarele prioritare”, 
a precizat viceministrul Ion 
Apostol.

Managerul Ofi ciului 
Schimbări Climatice, Vasile 
Scorpan a prezentat concep-
tul de adaptare la schim-
bările climatice existent în 
cadrul Convenţiei - cadru a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
cu privire la schimbările 
climatice expus în Decizia de 
la Cancun și situaţia privind 
refl ectarea acestuia în poli-
ticile și strategiile naţionale. 
De asemenea, dumnealui 
a prezentat un rezumat al 
impactului socioeconomic al 
schimbărilor climatice asupra 
principalelor sectoare econo-
mice ale ţării noastre.

„Această abordare va 
constitui un punct de pornire 

pentru identifi carea adecvată 
a priorităţilor de adaptare la 
schimbările climatice pentru 
cel de-al doilea Plan naţional 
de adaptare la schimbările 
climatice”, a precizat ma-
nagerul Ofi ciului Schimba-
rea  Climei , Vasile Scorpan.

Totodată, managerul 
Proiectului „Suport pentru 
Procesul Naţional de Plani-
fi care a Adaptării Republicii 
Moldova la schimbările 
climatice”, Ala Druţă a expus 
principalele acţiuni realizate 
în procesul de planifi care 
a adaptării ţării noastre 
la schimbările climatice 
și a subliniat necesitatea 
cooperării dintre experţi și 
specialiștii instituţiilor de 
resort pentru a prioritiza 
acţiunile de adaptare în 
procesul de elaborare a unei 
noi propuneri de Proiect care 
se va axa pe elaborarea celui 
de-al doilea plan naţional 
de adaptare la schimbările 
climatice, așa numit PNA 2.

„Acţiunile realizare au 
avut o contribuţie semnifi ca-
tivă în procesul de adaptare 
a sectoarelor, inclusiv în pro-
cesul naţional de adaptare. 
Opiniile și informaţiile acu-
mulate în cadrul grupurilor 
de lucru vor fi  luate în consi-

derare în cadrul planifi cării 
pentru PNA 2. Exerciţiul de 
identifi care a tematicilor ne 
va ajuta să avem o planifi care 
efi cientă cu acţiuni concrete. 
Acest atelier este un exerciţiu 
de asigurare a transparenţei 
în procesul de Planifi care a 
Adaptării Republicii Moldova 
la schimbările climatice”, a 
precizat Ala Druţă.

Menţionăm că obiectivele 
Planului Naţional de Adapta-
re ca parte a Convenţiei-ca-
dru a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite cu privire la schimba-
rea  climei, stabilesc că ţările 
vor dezvolta rezilienţă la im-
pactul schimbărilor climatice 
pe termen mediu și lung și 
vor integra consideraţiile de 
adaptare în toate politicile și 
strategiile relevante.

La fi nalul atelierului de 
lucru, participanţii au conclu-
zionat că cele mai prioritare 
domenii din ţara noastră ce 
necesită o planifi care corectă 
și minuţioasă sunt resursele 
de apă, agricultura, sănăta-
tea, silvicultura, iar un cadru 
de politici efi cient va oferi 
acţiuni concrete pentru a 
diminua impactul schimbări-
lor climatice și a spori nivelul 
de cunoștinţe a populaţiei în 
acest sens.

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI SUSŢINE ŢARA 
NOASTRĂ ÎN REALIZAREA PROIECTELOR REGIONALE

În satele Zăluceni, Verti-
ujeni și Târgul-Vertiujeni din 
raionul Florești au demarat, 
astăzi, 6 octombrie 2017, lu-
crările de construcţie a unui 
sistem de apeduct. Lucrările 
se desfășoară în cadrul pro-
iectului „Apă pentru viaţă în 
Regiunea de Nord: raioanele 
Florești și Soroca”, cofi nan-
ţat de Proiectul Elveţiei de 
Apă și Sanitaţie în Moldova 
(ApaSan).

În cadrul ceremoniei 
de lansare a lucrărilor de 
construcţie autorităţile și-au 
exprimat disponibilitatea 
de a colabora și coopera în 
vederea realizării efi ciente 
a proiectului. De asemenea, 
acestea au anunţat că sistemul 

de apeduct în aceste trei 
localităţi este o parte a unui 
mare proiect implementat din 
Fondul Naţional de Dezvoltare 
Regională și cu suportul  Apa-
San, ce va facilita accesul la 
apă potabilă pentru locuitorii 
din zece localităţi din raionele 
Florești și Soroca.

 Menţionăm, costul total al 
proiectului de aprovizionare cu 
apă potabilă a celor trei sate 
constituie circa 30 mil de lei.

Proiectul ApaSan este 
fi nanţat de Agenţia Elveţiană 
de Dezvoltare şi Cooperare 
(SDC) și cofi nanţat de Agenţia 
Austriacă de Dezvoltare (ADA).

Reiterăm, proiectele de 
dezvoltare regională au obiec-
tivul de a construi viitorul 
acasă.

PATRU MII DE LOCUITORI DIN RAIONUL 
FLOREȘTI VOR AVEA ACCES 
LA APĂ POTABILĂ Ministrul Agriculturii, Dez-

voltării Regionale și Mediului, 
Vasile Bîtca a avut astăzi, 10 
octombrie 2017, o întrevedere 
cu managerul de ţară a Băncii 
de Dezvoltare a Consiliului Eu-
ropei (BCE),   Valeriu Coșuleanu 
în care au discutat despre 
proiectele în derulare, dar și 
despre posibilitatea fi nanţă-
rii altor proiecte din sectorul 
forestier și al alimentării cu apă 
și sanitaţie. 

În context, ministrul Agri-
culturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, Vasile Bîtca a men-
ţionat că susţinerea construcţi-
ei  locuinţelor sociale reprezintă 
unele dintre cele mai relevante 
proiecte ce derulează în mai 
multe localităţi din Republica 
Moldova și apreciat de concetă-
ţenii noștri, realizat cu sprijinul 
fi nanciar al Băncii.

 Totodată, ministrul a 
menţionat că dezvoltarea rela-
ţiilor cu BCE în următorii ani 
reprezintă o bună oportunitate 
pentru iniţierea altor proiecte în 
domeniul agriculturii, dezvoltă-
rii regionale și mediului. 

„Apreciem susţinerea 
acordată de BCE pe parcursul 
ultimilor ani. Mă bucur să 
purtăm discuţii și pe subiecte 
legate de eventualele investiţii 
în cadrul noului minister. De 
asemenea, propun să iniţiem 

parteneriat și pe proiecte în 
domeniul mediului, în contextul 
extinderii colaborării noastre”, 
a menţionat Ministrul Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Vasile Bîtca. 

În același timp, Valeriu 
Coșuleanu a apreciat pozitiv 
parcursul proiectelor demarate 
începând cu anul 2014 și și-a 
reiterat sprijinul și întreaga 
deschidere pentru susţinerea 
iniţiativelor ministerului, care 
au în prim plan sectorul dezvol-
tării regionale, punând accent 
pe proiectele de aprovizionare 
cu apă și sanitaţie. 

„Ţinând cont de obiectivele 
prioritare de care ne ghidăm în 
cadrul BCE, suntem deschiși în 
continuare spre o colaborare efi -
cientă din ambele părţi. O ges-
tionare responsabilă a mediului 

prevăd acţiuni concrete, în 
cadrul întrevederii mi-am pus 
drept scop susţinerea proiec-
telor care vizează asistenţa regi-
unilor afectate de calamităţile 
naturale sau ecologice; crearea 
şi reabilitarea infrastructurii 
de alimentare cu apă potabilă, 
tratarea apelor reziduale şi a 
deşeurilor solide, producerea 
energiei pure care poate fi  
reînnoită şi reabilitarea patri-
moniului istoric”, a specifi cat 
managerul de ţară a Băncii de 
Dezvoltare a Consiliului Europei 
(BCE), Valeriu Coșuleanu. 

Întrevederea a reconfi rmat 
excelenta colaborare dintre 
Ministerul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale și Mediului și 
organismul fi nanciar interna-
ţional, dezvoltată cu precădere 
în ultimii 4 ani prin fi nanţarea 

parţială a proiectului: „Con-
strucţia locuinţelor pentru 
păturile socialmente vulnerabi-
le, Faza II”. 

În cadrul acestui proiect fi -
nanţat de Republica Moldova și 
BCE, în anii 2014-2016, au fost 
date în exploatare 228 aparta-
mente,  pentru anii 2016-2018 
se preconizează fi nisarea con-
strucţiei a încă 297 apartamen-
te, iar pentru anii 2017-2019 
urmează a fi  date în exploatare 
154 apartamente. 

Colaborarea ministerului cu 
Banca de Dezvoltare a Consi-
liului Europei vizează creșterea 
fondului de locuinţe sociale 
pentru familiile social vulne-
rabile din Republica Moldova, 
Costul total al Proiectului 
constituie 20,4 milioane Euro, 
din care BCE participă cu 65% 
(13,4 milioane Euro). Împru-
mutul Băncii de Dezvoltare a 
Consiliului Europei este acordat 
pe o perioadă de până la 20 de 
ani (de la data debursării) in-
clusiv 5 ani perioada de graţie. 
Republica Moldova contribuie 
la realizarea proiectului prin 
intermediul autorităţilor publi-
ce locale, pe teritoriul cărora se 
construiesc spaţiile locative, iar 
aportul acestora constituie 35% 
din costul proiectului şi este 
constituit din aport nefi nanciar 
şi aport fi nanciar.
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DEZVOLTARE

AGROECOLOGIA – ȘANSE ȘI PERSPECTIVE  
PENTRU REPUBLICA MOLDOVA 

Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Alimentaţie și 
Agricultură (FAO) a lansat 
un proiect pilot de promo-
vare a practicilor agroecolo-
gice în Republica Moldova. 
În acest sens, reprezentanţii 
Ministerului Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului împreună cu 
asociaţiile reprezentative 
ale producătorilor agricoli 
și potenţiali benefi ciari 
s-au întrunit recent, în 
cadrul unei ședinţe  pentru 
a discuta despre obiectivele 
și oportunităţile proiectului 
„Promovarea  metodelor și 
inovaţiilor agroecologice în 
proiectarea și administrarea 
sistemelor alimentare suste-
nabile în Moldova”. 

O NECESITATE PENTRU 
GARANTAREA UNEI 
AGRICULTURI DURABILE

Prezent la eveniment, 
Viceministrul Agriculturii, 
Ion Parea a comunicat că 
proiectul presupune revizui-
rea politicilor, strategiilor la 
nivel naţional privind agroe-

cologia existente la moment 
și formularea unor recoman-
dări pentru îmbunătăţirea și 
actualizarea documentelor 
care vor contribui la intensi-
fi carea durabilă a producţiei 
de culturi pentru a asigura 
securitatea alimentară.

„Agroecologia este o nece-
sitate pentru garantarea unei 
agriculturi durabile și astfel 
a unui sistem de alimentaţie 
rezistent. Acest proiect este 
încă un pas pentru asigura-
rea unui randament stabil al 
producţiei și consolidarea vi-
abilităţii economice a zonelor 
rurale în același timp fi ind și 
un angajament în protecţia 
biodiversităţii și gestionarea 
durabilă a resurselor natu-
rale” a menţionat în cadrul 
evenimentului viceminis-
trul Agriculturii, Ion Parea.

În mesajul de salut, 
reprezentantul Ofi ciului Re-
gional FAO, Avetik Nersisyan 
a vorbit despre importanţa 
proiectului în vederea sporirii  
producţiei vegetală și promo-
varea abordării agroecologice 
în zonele rurale.

„Acest proiect reprezintă 
o continuare a eforturilor 
noastre pentru asigurarea 
unui sistem alimentar du-
rabil și rezistent în Moldo-
va.  Este un proiect pilot și 
sperăm că va fi  o istorie de 
succes care va putea fi  ulte-
rior dezvoltată și exportată 
în alte state din regiune” a 

spus în deschidere Avetik 
Nersisyan, reprezentantul 
Ofi ciului Regional FAO.  

În 2017, FAO a lansat 
„Centrul de Cunoștinţe 
despre Agroecologie (Agro-
ecology Knowledge Hub)”, 
care urmărește să promoveze 
benefi ciile agroecologiei prin 
consolidarea bazei de date 

empirice pe această temă, 
prin împărtășirea exemplelor 
de politici, strategii și experi-
enţe de succes ale statelor.

INFORMARE, INSTRUIRE 
ȘI SUPORT

Partenerul local de 
implementare a proiectului 
este Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform, asociaţie care, 
prin valorile pe care le pro-
movează, vine întru promo-
varea și  sprijinul  agriculturii 
practicate în concordanţă și 
cu respectarea normelor și le-
gilor ecologice.  „Considerăm 
că în acest proces, fermierii 
sunt atât benefi ciarii princi-
pali cât și actorii principali. 
Pentru a asigura o agricul-
tură bazată pe principiile 
agroecologice, implicarea 
activă a fermierilor în acest 
proces este esenţială și de 
aceea eforturile noastre sunt 

concentrate pe informarea, 
instruirea și suportul oferit 
fermierilor mici și mijlocii” a 
subliniat Iurie Hurmuzachi, 
vicedirector AGROinform.

”Sistemul alimentar 
global se confruntă actual-
mente cu un șir de proble-
me și diverse provocări. În 
prezent, producerea agricolă, 
pe de o parte, urmărește 
creșterea productivităţii și 
profi tabilităţii, iar pe de altă 
parte, urmează să răspundă 
prompt la problema foametei 
și a malnutriţiei, odată cu 
creșterea populaţiei, extin-
derea exploatării resurselor 
naturale, inclusiv a apei 
și a terenurilor, pierderea 
biodiversităţii și incertitudi-
nea, cauzată de schimbările 
climatice. Dacă în trecut, toa-
te eforturile, resursele erau 
îndreptate spre creșterea vo-
lumului producţiei agricole, 
astăzi este necesară o nouă 
abordare pentru a soluţiona 
problemele arzătoare, inclu-
siv cele legate de schimbările 
climatice și mediul ambiant”, 
explică dna Rodica Garștea, 
coordonator de proiect, ”În 
acest context, este necesar 
să se facă trecerea la sisteme 
alimentare mai durabile, 
adică la sisteme care să per-
mită producerea mai multor 
produse, cu un randament 
socio-economic mai mare și 
cu mai puţină daună mediu-
lui înconjurător. O perioa-
dă îndelungată de timp, a 
persistat ideea că agricultura 
produce doar efecte negative 
asupra mediului, care prin 
impactul lor practic sunt ire-
versibile. Actualmente, dato-
rită colaborării intense dintre 
știinţă, sectorul de producere 
și societatea civilă, devine 

din ce în ce mai evident fap-
tul că sectorul agricol poate 
contribui productiv la regene-
rarea resurselor naturale, cu 
efect benefi c asupra mediu-

lui și, tot odată, contribuie 
la crearea de locuri noi de 
muncă în comunităţile rurale 
și servește drept sursă de 
trai pentru populaţie”, a mai 
adăugat Dna Garștea. 

Cele menţionate mai sus, 
în mare parte pot contribui 
la asigurarea securităţii 
alimentare a cetăţenilor, prin 
garantarea accesului regulat 
a populaţie la alimente și 
produse de înaltă calitate, 
necesare pentru un trai activ 
și sănătos, care în esenţă, 
constituie obiectivul strategic 
al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Alimentaţie și 
Agricultură (FAO), realizat 
prin numeroase programe de 
asistenţă tehnică în lume, 
începând din 1943,  din mo-
mentul în care cei 46 de șefi  
de State au creat o organiza-
ţie permanentă în domeniul 
agriculturii și producţiei 
alimentare. 

Reprezentanţă ofi cială 
FAO în Republica Moldova 
din anul 2014, este deter-
minată în activitatea sa de 
patru priorităţi naţiona-
le: dezvoltarea politicilor 
agricole și de dezvoltare 
rurală în conformitate cu 
standardele UE; conserva-
rea și utilizarea raţională a 
resurselor naturale; atenua-
rea impactului fenomenelor 
climatice extreme asupra 
producţiei agricole și a mij-
loacelor de subzistenţă ale 
populaţiei rurale; asigurarea 
durabilităţii agriculturii, cu 
accent deosebit pe comba-

terea integrată a dăunători-
lor, eliminarea pesticidelor 
inutilizabile și crearea unor 
condiţii favorabile pentru 
siguranţa alimentară.

UN PROIECT PENTRU 
SUSŢINEREA 
AGROECOLOGIEI – 
DE LA NECESITATE 
LA UTILITATE

Proiectul ”Promovarea  
metodelor și inovaţiilor 
agroecologice în proiectarea 
și administrarea sisteme-
lor alimentare sustenabile 
în Moldova”, lansat recent 
de FAO în parteneriat 
cu Federaţia Naţională 
AGROinform are ca scop 
identificarea, evaluarea 
și diseminarea practicile 
inovatoare pentru producţia 
agricolă durabilă, inclusiv 
practici tradiţionale care 

îmbunătăţesc durabilitatea 
producţiei agricole, astfel 
contribuind la realizarea 
Obiectivului Strategic 
Organizaţional 20101 FAO. 
Activităţile proiectului, în 
mare parte vor fi realizate 
în regiuni, prin intermediul 
Organizaţiilor Regionale 
AGROinform. În cadrul a 
celor 10 loturi demonstrati-
ve, identificarea, organiza-

rea și monitorizarea cărora 
este planificată în proiect, 
vor fi organizare un șir de 
activităţi și anume: 

Revizuirea cadrului legal 
și inovaţiilor existente pentru 
elaborarea propunerilor de 
îmbunătăţire a politicilor, 
strategiilor și inovaţiilor 
existente, care vor contribui 
la intensifi carea  producţiei 
durabile de culturi agrico-
le și asigurarea securităţii 
alimentare.

O altă componentă 
importantă a proiectului 
va include efectuarea unor 
studii în teren pentru a 
identifica cele mai bune 
sisteme de producere în 
diferite zone agroecologice 
pentru adoptarea și promo-
varea agriculturii conserva-
tive și protecţiei integrate a 
plantelor. 

Ulterior, pentru cele 10 
loturi demonstrative iden-
tifi cate - 4 pentru cultura a 
doua și 6 pentru perioada 
de toamnă -  vor fi  aplicate 
metode și tehnici inovative 
pentru promovarea strategii-
lor Agriculturii Conservative 
(AC) și Combaterii Integrate a 
Dăunătorilor (CID).

Pentru fi ecare compo-
nentă aparte – Agricultura 
Conservativă și Combaterea 
Integrată a Dăunătorilor - 
vor fi  elaborarea planului de 
instruiri. În scopul aprofun-
dării cunoștinţelor despre 
metodele inovative se vor 
organiza, în baza modelului 
Școlilor de Câmp pentru Fer-
mieri, 10 sesiuni de instruire, 
6 schimburi de experienţă 
și câte 3  Zile ale câmpului 
pentru fi ecare lot, respectiv 
în total 30.  

Pentru participanţi la 
sesiunile de instruire în 
cadrul promovării AC și CID 
se vor elabora materialelor 
de instruire, accesibile și 
aplicabile pentru producătorii 
agricoli. 

În cadrul tuturor activi-
tăţilor planifi cate în proiect 
vor fi  antrenaţi peste 900 
de fermieri din diferire zone 
agricole, inclusiv circa 400 
femei producătoare agricole.  

În scopul creșterii 
gradului de conștientizare 
a publicului larg privind 
principiile agroecologice, 
adaptarea la schimbările 
climatice și abordări speci-
fi ce care vizează creșterea 
rezistenţei plantelor la secetă 
și fenomene meteo extreme, 
se vor elabora materiale sub 
formă de broșuri și pliante 
informative.
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OPORTUNITĂȚI

PRIN ÎNCREDRE SPRE PROSPERARE REZULTATELE PROIECTULUI CARE SUSŢINE 
DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ ÎN AGRICULTURĂ

Implementarea proiectului  „Dezvoltarea unei platforme de cooperare durabilă a femeilor antreprenoare din agricultura de pe ambele maluri ale Nis-
trului ” se apropie de fi nal. În numerele anterioare ale ziarului AgroMediaInform, v-am ţinut la curent cu activităţile desfășurate în cadrul acestui pro-
iect, destinat femeilor de pe ambele maluri ale Nistrului, care practică agricultura. Pe parcursul celor doi ani de derulare a proiectului, participantele au 
benefi ciat de instruiri, mese rotunde, seminare de informare, vizite de studiu atât în ţară, cât și peste hotare. Totuși, cea mai de preţ experienţă, acumula-
tă în acest răstimp, este, fără îndoială, încrederea reciprocă și relaţiile de colaborare care s-au stabilit între femeile antreprenoare. 

Spuneam la momentul 
demarării proiectului că femeile 
care practică agricultura, fi e că 
locuiesc pe malul drept, fi e să 
sunt de pe malul stâng al râului 
Nistru, au același probleme, 
aceleași griji, aceeași dorinţă 
– de a-și vedea rodul muncii 
și al efortului pe care îl depun 
de cu zori și până în seară, 
lucrând pământul. Un adevăr 
de care ne-am convins, de altfel, 
în timp. Graţie proiectului 
„Dezvoltarea unei platforme de 
cooperare durabilă a femeilor 
antreprenoare din agricultura 
de pe ambele maluri ale Nistru-
lui ”, implementat de Federaţia 
Naţională a Agricultorilor din 
Moldova, în parteneriat cu CCI 
din Tiraspol, în cadrul progra-
mului ”Susţinerea măsurilor 
de promovare a încrederii”, 
fi nanţat de UE și  implementat 
de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, femeile din 

agricultură de pe ambele maluri 
ale Nistrului au benefi ciat de 
șanse inedite de dezvoltare. 

În acest răstimp, în cadrul 
proiectului au fost organizate 
cinci seminare tematice de 
informare, la care au participat 
122 de antreprenoare de pe am-
bele maluri ale Nistrului, cinci 
vizite de studiu și schimb de 
experienţă, inclusiv - una în Ro-
mânia, în care au fost implicate 
148 de participante. 56 de femei 
antreprenoare au participat la 
cele două conferinţe, organizate 
în cadrul proiectului, iar 79 de 
femei au fost implicate în lucrul 
a 3 mese rotunde. Mai mult 
decât atât, a fost organizat ”Fo-
rumul Naţional al Reţelelor de 
Socializare a Femeilor din Agri-
cultură de pe ambele maluri ale 
râului Nistru”, la care au venit 
peste 90 de participante. 

De asemenea, tot în cadrul 
proiectului, au fost create 4 

Asociaţii ale Femeilor Antrepre-
noare: AO “Asociaţia Femeilor 
Antreprenoare în domeniul 
Agriculturii din Moldova” 
– AGROFAM; AO “Asociaţia 
Femeilor de Afaceri NORD”; 
AO “Asociaţia SUD a femeilor 
antreprenoare din mediul rural”; 
și  „Asociaţia Femeilor Antre-
prenoare din stânga Nistrului”. 
Toate aceste asociaţii au creat 
Platforma unică a Asociaţiilor 

Regionale ale Femeilor Antre-
prenoare, care reprezintă o bună 
perspectivă pentru sprijinirea 
creșterii economice și a oportu-
nităţilor de dezvoltare a femei 
de  afaceri  din zonele rurale. 

În cadrul proiectului, feme-
ile au obţinut  cunoștinţe, au 
stabilit contacte de afaceri și în 
viitor este necesar ca ajutorul și 
sprijinul acordat femeilor să fi e 
oferit la un alt nivel prin atra-
gerea fi nanţatorilor prin micro-
proiecte, cooperarea femeilor în 
afaceri și implicarea femeilor în 
dialogul politic și grupurile de 
acţiune locală.

Proiectul „Dezvoltarea unei 
platforme de cooperare durabilă 
a femeilor antreprenoare din 
agricultura de pe ambele maluri 
ale Nistrului ” a fost implemen-
tat de  Federaţia Naţională 
a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform în parteneriat cu 
Camera de Comerţ și Industrie 
din Tiraspol, în cadrul Progra-
mului „Susţinerea Măsurilor de 
Promovare a Încrederii”, fi nanţat 
de Uniunea Europeană și imple-
mentat de Programul Naţiu-
nilor Unite pentru Dezvoltare.  
Programul contribuie la sporirea 
încrederii între locuitorii am-
belor maluri ale râului Nistrul 
prin implicarea reprezentanţilor 
societăţii civile, mediului de afa-
ceri și  comunităţilor locale în 
activităţi comune de dezvoltare 
a afacerilor și a infrastructurii 
sociale.

PULSUL PIEŢELOR LOCALE
LA EDINEŢ S-AU SCUMPIT 
ROȘIILE

Tradiţional, la începutul lunii octombrie, pe piaţa agricolă 
din Edineţ, se scumpesc roșiile - atât cele crescute în câmp 
deschis, cât și cele cultivate în sere.

Dacă în lunile august - septembrie, pe aceasta piaţă, 
preţurile angro pentru roșiile din câmp deschis erau cuprinse 
în medie între 2,00 și 3,00 lei kilogramul, iar roșiile de seră 
se vindeau cu 3,00 – 4,00 lei/kg, apoi în prima decadă a lunii 

octombrie, un kilogram de roșii cultivate în câmp a ajuns 
să coste 6,00 – 8,00 lei, pe când cele crescute în solarii se 
comercializează cu 15,00 – 19,00 lei/kg.

Anul trecut, pe parcursul aceleiași perioade de referinţă, 
preturile la roșii pe piaţa din Edineţ, erau mai mari cu aproxi-
mativ un leu, din cauza secetei din perioada de cultivare. Dar 
analogic cu anul curent, scumpirile s-au produs tot începând 
cu luna octombrie. La Chișinău, anul acesta, în luna august, 
preţul mediu angro la roșii era de 3,00 lei/kg, iar în septem-
brie, acestea costau deja 4,00 lei/kg. În 2016, în perioada 
de referinţă, de asemenea, ca si pe piaţa agricolă din Edineţ, 
s-au  înregistrat preturi mai mari comparativ cu cele din anul 
curent și au atins media de 4,00 – 6,00 lei/kg.

În această perioadă, și calitatea roșiilor din câmp deschis 
cedează deja cu mult celor din sere, de aceea și diferenţa de 
preţ este semnifi cativă.

În zona Edineţului sunt producători iscusiţi, care 
cultivă roșii în solarii. Ei susţin că roadă de roșii mai este, 
plantele n-au fost afectate de primele îngheţuri, dar nu știu, 
dacă sumele de temperaturi active vor fi  sufi ciente pentru 
coacerea  lor. Din practica anilor precedenţi, și roșiile verzi din 
solarii sunt întrebate de unii consumatori, care au întârziat să 
facă murături pentru perioada rece a anului.

 Sursa: AGROinform, Edineţ

PE PIAŢA DIN DROCIA CEREREA 
LA VARZĂ CONTINUĂ SĂ CREASCĂ

Piaţa agricolă din Drochia este inundată de varză, iar 
oferta depășește cererea. Producţia este exclusiv autohtonă, 
de calitate înaltă și se comercializează ambalată în saci de 
plasă, chiar de către producători.

Oferta a crescut, deoarece acum este tocmai perioada de 
recoltare a verzei, dar și datorită cererii sporite a produsului 
pentru sezonul rece al anului. Încă de la începutul lunii curente, 
la Drochia hibrizii de varză se vând la un preţ mediu de 3,00 - 
4,00 lei/kg, iar soiul “De Buzău” costă între 4,00 și 5,00 lei/kg. 
Comparativ cu luna trecută, preţul nu a înregistrat careva mo-
difi cări semnifi cative, în schimb producătorii susţin că vânzările 
oricum s-au dublat faţă de ultima săptămână a lui septembrie.

În anul 2016, în  Republica Moldova, în sectorul individu-
al, au fost cultivate în jur de 2000 ha cu varză,  cu o produc-
tivitate de 126 chintale la ha, de pe care au fost recoltate în 
total 19 mii tone.

Sursa: AGROinform, Drochia

ÎN URMA PLOILOR 
ȘI A TEMPERATURILOR SCĂZUTE 
S-AU SCUMPIT LEGUMELE

Ploile și temperaturile scăzute de la sfârșitul săptămânii 
trecute au condiţionat majorarea bruscă a preţurilor la legume.

La începutul săptămânii curente, preţurile la legume pe 
piaţa din Cantemir s-au majorat cu aproximativ 15%, dar și 
așa, producătorii agricoli sunt disperaţi, deoarece în câmp 
a mai rămas producţie, care, în aceste condiţii, și-ar putea 
pierde din calitate.

Dacă acum 5 zile, preţul unui kilogram de roșii era în jur 
de  6,00 – 7,00 lei, acum a ajuns la 10,00 – 12,00 lei. Și ardeii 
se vând la preţ de 10,00 – 12,00 lei kilogramul, în dependenţă 
de calitate și mărime.  La fel, a crescut preţul: la vinete, de la 
8,00 lei/kg, până  la 10,00 lei/kg, dar și la castraveţi - de la 
10,00 lei la 20,00 lei pentru un kilogram.

Fiind și sezonul murăturilor, preţul  la  roșii pentru murat 
este de 12,00 - 15,00 lei/kg, varza se vinde la preţ de 5,00 lei/
kg, morcovul cu 6,00 - 7,00 lei/kg.

Alte preţuri la legumele de pe piaţă: cartofi i - 6,00 - 7,00 
lei/kg, ceapa - 5,00 - 6,00 lei/kg, ciupercile Champignon - 
40,00 lei/kg, varza chinezească - 20,00 lei/kg, prazul – 20,00 
lei/kg, verdeţurile – 5,00 lei legătura.

Consumatorii, care până acum n-au reușit sa facă 
conserve, în pofi da preturilor mari, cumpără legume în saci 
de plasă, deoarece, după cum susţin comercianţii, preţurile nu 
vor scădea.

Pentru comparaţie, la piaţa din Cahul, roșiile se comerci-
alizează cu 8,00 - 9,00 lei/kg; un kilogram de ardei costă 9,00 

lei; morcovul se vinde cu 6,00 lei/kg; cartofi i cu 5,50 lei/kg; 
castraveţii se vând cu 10,00 lei/kg; varza - 3,00 lei/kg, iar un 
kilogram de ceapă se  vinde cu 6,00 lei.

Sursa: AGROinform, Cantemir

LA PIAŢA DIN ORHEI STRUGURII 
TEHNICI SUNT MAI SCUMPI 
DECÂT ANUL TRECUT

Pe piaţa din Orhei, strugurii tehnici s-au scumpit com-
parativ cu anul trecut. Astfel, dacă în 2016 strugurii tehnici se 
vindeau cu 2,50 – 4,00 Lei/kg, în acest an, producătorii îi vând 
la un preţ de 4,00 – 6,00 Lei/kg.

Mai exact, strugurii de soi Noa costă 4,00 Lei/kg, pe când 
soiurile Sauvignon; Aligote; Rkaţiteli se vând cu 6,00 Lei/kg.

Toată producţia din piaţă este de origine autohtonă și este 
comercializată atât de către producătorii din regiune cât și de 
intermediari.

Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, în acest an, în ţară vor fi  recoltate în jur de 620 mii 
de tone de struguri (în 2016 – 615,7 mii de tone), inclusiv 110 
mii de tone de struguri de masă. Din suprafaţa totală ocupată 
de vii (135 mii ha), 60% sunt deţinute de viticultori mici.

Recolta globală de struguri în gospodării mari este 
prognozată în acest an la nivel de 410 mii de tone sau cu 
18,8% mai mare decât în 2016. Din cauza schimbărilor 
climatice produse în acest an, recoltarea strugurilor de 
masă a început mai târziu, comparativ cu ultimii cinci ani, 
iar recoltarea strugurilor pentru vin a început în a doua 
decadă a lunii septembrie.

Din volumul total al strugurilor tehnici, recoltaţi până 
acum, peste 82 de mii de tone au fost trimise la prelucrare.

Producătorii de struguri sunt cât de cât mulţumiţi de 
preţurile oferite în acest an.

Sursa: AGROinform, Orhei
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COOPERARE

ÎNTRUNIREA COMITETULUI DE COORDONARE A PROIECTULUI 
”PROMOVAREA LANŢULUI VALORIC HORTICOL ȘI INCLUZIV ÎN MOLDOVA, ARMENIA, GEORGIA ȘI KAZAHSTAN”

SCHIMB DE OPINII, 
EXPERIENŢE, SOLUŢII, 
ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Săptămâna trecută, la Chișinău 
a avut loc  ședinţa Comitetului de 
Coordonare a proiectului ”Promova-
rea lanţului valoric horticol și incluziv 
în Moldova, Armenia, Georgia și 
Kazahstan”. Partenerii din Georgia, 
reprezentanţii Asociaţiei Agriculturii 

Biologice ”ELKANA” și cei de la 
Organizaţia non-guvernamentală 
”Shen” din Armenia, au venit în 
Moldova pentru a participa la o în-
trunire comună, împreună cu experţii  
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform.  

Proiectul este la cel de-al doilea 
an de implementare, iar partenerul 
din Kazahstan,  Institutul de Cercetări 
în domeniul Economiei Sectorului 
Agrar și Dezvoltării Rurale, și-a 
încheiat deja misiunea în cadrul 
proiectului. Experţii kazahi, deopo-
trivă cu cei din Georgia, Armenia și 
Moldova, au participat anterior la 

elaborarea lucrărilor de cercetare și 
evaluare a experienţei de cooperare 
a fermierilor. Evaluarea comparativă 
a succeselor și provocărilor pentru 
grupurile de acţiune colectivă în ţările 
partenere a făcut posibilă elaborarea 
unui șir de recomandări de politici 
agricole pentru susţinerea cooperării 
producătorilor agricoli, asta în con-
textul în care, experienţa din diferite 
ţări a demonstrat că politicile de stat 

pot împiedica sau spori dezvoltarea 
cooperativelor independente.

Unul dintre obiectivele majore 
ale proiectului constă în facilitarea 
creării și dezvoltării grupelor de pro-
ducători sub diverse structuri juridice 
de antreprenoriat de asociere. Astfel, 
cooperarea este privită ca una dintre 
soluţiile cheie pentru multiplele 
probleme cu care se confruntă 
producătorii agricoli. 

În cadrul întrunirii, toţi partenerii 
au prezentat realizările pe care le-au 
înregistrat pe parcursul implemen-
tării proiectului, și-au împărtășit unii 
altora și obstacolele, apărute (fi e de 
ordin legislativ, organizatoric sau 
fi nanciar), dar cel mai important – au 
căutat și au găsit în comun soluţii 
și răspunsuri la întrebările care au 
apărut pe parcurs. 

AGROinform – BILANŢUL 
REALIZĂRILOR, PUNCTAREA 
PERSPECTIVELOR 

Pentru că ne interesează mult 
starea de lucruri din ţara noastră, dar 
și  felul în care obiectivele proiec-
tului dat s-au regăsit în acţiunile și 
evenimentele, organizate de către 
Federaţia naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform, aducem 
mai jos unele date din raportul de im-
plementare a proiectului în Moldova.  

Pentru asistenţă în cadrul aces-
tui proiect au fost deja selectate nouă 
grupuri, între care – patru coopera-
tive (adică patru grupuri formale, și 
cinci neformale).  Între acestea se 
regăsesc: două grupuri de producă-
tori de miere; un grup de producători 
de cireșe; două coope rative de pomi-
cultori, una specializată în prestarea 
serviciilor mecanizate; un grup de 
producători care este specializat în 
cultivarea nuciferelor; o cooperativă 
pe producători de struguri de masă. 
Pentru toate aceste grupuri de pro-
ducători au fost întocmite planuri de 
asistenţă tehnică, sau cu alte cuvinte 
– planul de dezvoltare al fi ecăruia 
dintre acestea. Acest plan include o 
analiză detaliată a grupului de produ-
cători, a potenţialului de dezvoltarea 
a acestuia pe termen mediu și lung, 
planul de suport tehnic, cu acţiunile 
concrete și persoanele responsabile 
de acestea. 

VIZITĂ ÎN TERITORIU 
PENTRU DOCUMENTARE 
ȘI SCHIMB DE OPINII

Pentru oaspeţi a mai urmat 
vizita la Cooperativa de Întreprinzător 
”AGRO-grape” din s. Budești (mun. 
Chișinău) și la Grupul de Producători 
de nuci din s. Saharna, r. Rezina.  
Partenerii din Georgia și din Armenia 
s-au familiarizat cu succesele aces-

tor grupuri de fermieri. 
De altfel, trebuie de menţionat 

faptul că în urma avizului lansat de 
către Federaţia Naţională a Agri-
cultorilor din Moldova AGROinform, 
în vederea selectării unor grupe de 
producători agricoli pentru susţinerea 
ulterioară a activităţii acestora în 
cadrul proiectului ”Promovarea 
lanţului valoric horticol și incluziv în 
Moldova, Armenia, Georgia și Ka-
zahstan”, aceste două grupuri – cel 
de la Saharna, dar și cooperativa din 
Budești se numără printre benefi ciarii 
proiectului. 

PROIECTUL CARE INSUFLĂ 
SPERANŢE PRIN INSTRUIRE, 
INFORMARE, IMPLICARE

Revenind la proiect, mai trebuie 
menţionat faptul că realizările Moldo-
vei în cadrul acestuia (prin interme-
diul partenerului lider al proiectului 
– Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform) sunt 

vizibile – cooperativele și grupurile de 
producători agricoli se dezvoltă, iar 
în scurt timp primele dintre acestea 
vor primi granturile acordate de către 
fi nanţatori pentru dezvoltare.

Totodată, după cum s-a menţi-
onat în cadrul ședinţei Comitetului 
de Coordonare a proiectului, atât 
Georgia, cât și Armenia au ce povesti, 
arăta, demonstra, dar și pot ghida pe 
alţii la acest capitol. 

Proiectul ”Promovarea lanţului 
valoric horticol  și incluziv în  Moldo-
va, Armenia, Georgia și Kazahstan”, 
este fi nanţat de către Fondul Interna-
ţional pentru Dezvoltarea Agriculturii 
(IFAD). În cadrul acestuia, Federaţia 
Naţională a Agricultorilor din Mol-
dova AGROinform este în calitate de 
partener lider, alţi parteneri fi ind: Or-
ganizaţia Neguvernamentală ”SHEN” 
din Armenia, Asociaţia Agriculturii 
Biologice ”ELKANA” din Georgia și 
Institutul de Cercetări Economice în 
Domeniul Agriculturii și Dezvoltării 
rurale din Kazahstan.

În numerele anterioare ale ziarului nostru Vă informam despre evenimentele și activităţile, care sunt organizate în cadrul proiectului ”Promovarea lanţului va-
loric horticol și incluziv în Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”. Revenim și de această dată cu noutăţi la acest subiect – și nu în zadar – or,  proiectul în sine 
este unul de anvergură, iar avantajele pe care le va aduce cu sine implementarea acestuia, vor fi  de real folos pentru producătorii agricoli.
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IMPERATIVE

Sectorul de lapte este un sector strategic în asigurarea securităţii alimentare a ţării noastre, deoarece laptele și produsele lactate sunt produse social importante și sunt 
un element indispensabil în raţiile alimentare ale populaţiei, inclusiv în alimentaţia copiilor și bătrânilor. Cu toate acestea, actuala stare de  lucruri din sector nu este deloc 
una favorabilă. În ultimele decenii, a scăzut drastic efectivul de animale, inclusiv de vaci mulgătoare – respectiv, a scăzut și producţia totală de lapte. Problemele cu care se 
confruntă actualmente sectorul sunt numeroase și complexe.  

SUNT PROBLEME  SE CAUTĂ SOLUŢII

Recent, președinţii și membrii a 
patru Cooperative de Întreprinzător 
specializate în colectarea și comer-
cializarea laptelui, create și dez-
voltate cu suportul AGROinform, 
participă în cadrul unui atelier de 
lucru, organizat de Federaţia Naţi-
onală a Agricultorilor din Moldova. 

Este vorba despre: cooperativa 
de colectare a laptelui DoPrimLact 
din localitatea Doltu, raionul Fă-
leşti; AgroMihLact din localitatea 
Mihăileni, Rîșcani; cooperativa As-
piag Service din satul Cîrnăţeni, 
Căușeni, precum și Lactavia-com 
din Hiliuţi, r-n Fălești. 

”Toate aceste cooperative, speci-

alizate în producerea, colectarea și 
comercializarea laptelui, au fost cre-
ate cu suportul AGROinform. Și aici, 
trebuie să Vă spun că prin strategia 
noastră de lucru cu cooperativele, care 
este un domeniu prioritar pentru Fe-
deraţia noastră, conform metodologi-
ei interne pe care am elaborat-o, noi 
acordăm asistenţă tehnică continuă 
pentru cooperativele care au primit 
suport cândva la creare. În cazul dat, 
specialiștii noștri în teren, au depistat 
și au semnalat mai multe probleme 
și impedimente cu care se confrun-
tă cooperativele date, iată de ce am 
decis organizarea acestei întâlniri”, 
precizează vicedirectorul Federa-
ţiei Naţionale a Agricultorilor din 
Moldova, AGROinform, Dl Iurie 
Hurmuzachi. 

Unul dintre subiectele la care 
președinţii și membrii cooperati-
velor menţionate au solicitat con-
sultanţă și sfaturi, este nutriţia 

animalelor în perioada de tranziţie 
la raţiile de iarnă, dar și în general, 
problemele ce ţin de alimentaţia 
vacilor de lapte, diversifi carea sur-
selor furajere, etc. Astfel, la prima 
parte a întrunirii a fost invitat Dl 
Sergiu COȘMAN, Șeful Labora-
toriului de Nutriţie și Tehnologii 
Furajere, în cadrul Institutului Şti-
inţifi co-Practic de Biotehnologii în 
Zootehnie şi Medicină Veterinară, 
Doctor habilitat în agricultură.

Este indiscutabil faptul că lapte 
calitativ și sănătos poate fi  obţinut 
numai în cazul în care vacile mul-
gătoare primesc hrană corespun-
zătoare, sunt întreţinute conform 

recomandărilor specialiștilor 
și sunt mulse la timp și co-
rect. Despre toate aceste as-
pecte s-a discutat împreună 
cu  Dl Sergiu COȘMAN, care 
este în prezent unul dintre cei 
mai cunoscuţi și remarcaţi 
specialiști în domeniu.

STATUL ARE UN PROGRAM 
NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 
A SECTORULUI LAPTE. 
CE PREVEDE ACESTA?

A doua parte a evenimentului 
a fost, de fapt, un atelier de lucru, 
unde împreună cu  reprezentanţii 
din cadrul Ministerului Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale și Me-
diului au fost abordate probleme 
actuale cu care se confruntă coope-
rativele specializate în colectarea și 
comercializarea laptelui, dar și ra-

mura în întregime. 
”Desigur, problema numărul uni, 

la care se referă membrii acestor co-
operative, de fi ecare dată când mă 
întâlnesc cu ei este preţul prea jos de 
achiziţie a laptelui, care adesea nu co-
respunde cheltuielilor și așteptărilor 
producătorilor de lapte. Dar, din pă-

cate, nu este unica - insufi cienţa de 
fonduri pentru a procura fond gene-
tic și rase noi, productive de animale, 
obţinerea calităţii corespunzătoare 
a laptelui aspecte care ţin de organi-
zarea punctelor de colectare a lapte-
lui, dar și multe altele. Toate acestea 
depășesc competenţele și - aș spune 
– puterile celor care se ocupă de pro-
ducerea, colectarea și comercializarea 
laptelui. Identifi carea,soluţiilor, rezol-

varea acestor probleme este posibilă 
doar prin eforturi conjugate atât din 
partea cooperativelor, cât și din par-
tea statului și din partea organizaţii-
lor de consultanţă, cum este, în cazul 
dat  AGROinform”, a precizat Iurie 
Hurmuzahi.

Menţionăm că la această dis-
cuţie a fost prezentă Dna Tatiana 
Nistorică, Șefa  Direcţiei politici de 
producţie, procesare, reglementări 
de calitate a produselor animale 
din cadrul Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului. 
Dumneaei a venit cu o prezentare a 
stării de lucruri actuale în sectorul 
lapte din Republica Moldova. Deoa-
rece au fost oferite cele mai noi și 
mai veridice cifre și date, cităm câte-
va dintre ele: 

NOTĂ: 
 În anul 1989, totalul efecti-

vului de bovine din ţara noastră 
ajungea la 1 mil, 112 mii de ca-
pete (inclusiv – vaci mulgătoare). 
În prezent, conform datelor din 
2016, avem doar 190 de mii de 
capete

 În 1989, producţia totală 
de lapte constituia 1 mil 548 mii 
tone, pe când în 2016 aceasta a 
scăzut până la 520 mii tone
 Conform normelor fi ziologi-

ce, necesarul de consum de lapte 
constituie 214 kg per cap de locu-
itor, ceea ce înseamnă un total de 
759,89 mii tone lapte și produse 
lactate, pe întreaga ţară. 
 Producem doar 66% din ne-

cesarul de consum, iar 33% ră-
mâne suplinită cu producţia de 
import.
 Majoritatea absolută a 

efectivului de bovine din ţara 
noastră este crescută în gospo-
dării mici 

”Toate aceste cifre mai mult decât 
îngrijorătoare, au servit drept premise 
pentru ca sectorul lapte să fi e identifi -
cat drept sector prioritar. Este un sec-
tor care necesită stringent intervenţia 
Guvernului. Cu atât mai mult, cu cât, 
acest subiect ţine de asigurarea secu-
rităţii alimentare a ţării. Mai mult, 
analizând cifrele din anii precedenţi 
și  reieșind din potenţialul pierdut, 
vedem ar exista posibilitate de creștere 
a efectivului de bovine și să majorăm 
capacitatea  de producere”, a explicat 

Dna Tatiana Nistorică, adăugând în 
același context că odată cu redre-
sarea situaţiei în selector ul lapte, 
o oportunitate în plus ar apărea și 
pentru dezvoltarea sectoarelor co-
nexe, pentru utilizarea deșeurilor, 
cum ar fi  dejecţiile din ferme, ca 
produs organic în sectorul fi toteh-
nic, etc.

Menţionăm faptul că în ţară 
avem un Program Naţional de 
dezvoltare a sectorului lapte, 
care prevede unele obiective, și 
anume:
 Majorarea volumelor de pro-

ducere a laptelui de vacă de la 520 
mii tone în anul 2016 până la 1018 
mii tone în anul 2025
 Redirecţionarea efectivelor 

de bovine din curţile sătenilor în 
ferme situate în extravilan şi majo-
rarea efectivelor de vaci în fermele 
de producere a laptelui de la 5900 
de capete în anul 2016 până la cel 
puţin 50 mii capete în 2025
 Sporirea producţiei medii de 

lapte pe ţară a vacilor de la 3755 kg 
în anul 2016 până la peste 6000 kg 
în anul 2025
 Stimularea creării fermelor 

noi de lapte de diverse capacităţi, 
inclusiv de tip familial, şi moderni-
zarea celor existente
 Promovarea cooperării şi in-

tegrării fermelor de producere a 
laptelui cu întreprinderile de pro-
cesare sub forme de asociaţii sau 
ferme afi liate
 Reutilarea întreprinderilor de 

procesare şi implementarea siste-
melor internaţionale de calitate
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IMPERATIVE

PREA MULTE PROBLEME. 
CARE SUNT ȘANSELE 
DE REVITALIZARE 
A SECTORULUI LAPTE?

Toate bune și frumoase până 
aici, dar deocamdată, realitatea este 
alta – una cu mai multe probleme, 
decât soluţii, cu mai multe provo-
cări decât realizări, cu mai multe 
impedimente, decât oportunităţi. 

Iată ce au relatat participanţii la 
acest atelier de lucru: 

”Avem o întreprindere pentru 
colectarea laptelui, creată din anul 
2008, cu ajutorul AGROinform și ac-
tivăm până în prezent. Pe parcursul 
anilor  ne-am extins, iar acum avem 
mai multe puncte de colectare. Unica 
problemă, după părerea noastră, este 
că preţurile la lapte nu se ridică. Pen-
tru oamenii de la ţară, colectarea lap-
telui este unica sursă de existenţă. În 
prezent, achiziţionăm laptele cu 3, 75 

lei, iar  în perioada de vară – cu 3,50. 
Dacă s-ar mări preţurile, pentru oa-
meni ar fi  o încurajare mare. Oamenii 
asta vor, asta așteaptă. Așteptăm un 
răspuns de la minister ca să ne încu-
rajeze, iar noi să încurajăm oamenii 
de la sate”, a spus Ecaterina Ursu, 
antreprenoare din s. Doltu, r-n 
Fălești (cooperativa ”DoPrimLact”).

Și, într-adevăr, se pare că pre-
ţul scăzut la lapte este problema 
cea mai stringentă pentru membrii 
acestor cooperative, or, după cum 
au explicat chiar ei, gospodarii nici 
nu-și acoperă cheltuielile de produ-
cere, încasând un astfel de preţ jos!

Valentina Cepoi, contabilă la 
Cooperativa de Întreprinzător și 
Marketing ”AgroMihlact” din s. 
Mihăileni, Rîșcani, a vorbit despre 
aceleași probleme: ”Problema cea 
mai mare este că nu suntem susţi-
nuţi de către stat. Ar fi  bine ca să se 

mărească preţurile, ori să fi e subven-
ţionat pentru oameni litrul de lapte. 
Dacă înainte preţul ajungea și la 4 lei 
pentru un kg de lapte care-l colectam 
(dar să știţi că atunci și preţurile la 

mijloacele circulante erau mai mici), 
apoi în prezent, în fi ecare an preţurile 
la aceste mijloace circulante cresc, pe 

când preţul de achiziţie se micșorează, 
ceea ce nu este normal! Cooperativa 
noastră achiziţionează laptele de la 
oameni la preţul de 3,60 lei/kg. Acest 
preţ ni-l oferă fabrica, nu noi decidem 
preţurile. Zilnic colectăm în jur de o 

tonă de lapte.”
De la Ludmila Susarenco, di-

rector al cooperativei ”Lactavia – 
Com” de la Hiliuţi, Fălești, am afl at 
și despre salte probleme pe care le 

întâmpină o cooperativă speciali-
zată în colectarea și comercializa-
rea laptelui:  ”În prezent, colectăm 
lapte de la gospodării din cinci sate. 
Noi acordăm o mare atenţie calităţii 
laptelui. Facem analiza fi ecărui litru 
de lapte -  măsurăm și grăsimea, și 
densitatea, și aciditatea. Eu vreau să 
Vă spun că laptele pe care îl colectăm 
noi la punctele noastre de colectare, 
este calitativ și cu un procent mare de 
grăsime. Și asta pentru că nu ne limi-
tăm doar la colectarea produsului și 
constatarea calităţii – noi lucrăm cu 
oamenii din sat – îi învăţăm, îi instru-
im cum să hrănească vacile, cum să le 
mulgă, pentru că toate acestea infl u-
enţează la procentul de grăsime și la 
calitate, iar de asta depinde și preţul 
pe care îl primesc oamenii pentru lap-
te.  În acest sens, succesul nostru este 
în faptul că noi ţinem o relaţie strânsă 
cu furnizorii. Înţelegeţi, este un interes 
comun. 

Există însă alte probleme, care nu 
știm cum să le depășim.” 

În acest context dna Ludmila 
Susarenco s-a referit la tensiunea 

instabilă a electricităţii, în liniile de 
tensiune de prin sate, care sunt deja 
vechi. Din această cauză utilajele 
performante de răcire a laptelui, 
dotate cu siguranţe, pur și simplu 

nu mai funcţionează, iar cantităţi 
enorme de produs sunt returnate la 
gospodari. 

LISTA CU SUGESTII URMEAZĂ 
A FI TRANSMISĂ LA MINISTER

Participanţii la această întâlnire 
și-au lăsat pentru o zi lucrul și gri-

jile gospodăriei, au făcut drum lung 
până în capitală nu doar pentru a 
constata probleme, ci și pentru a 
oferi unele soluţii, idei sau sugestii 
de redresare a situaţiei. 
 Ideea subvenţionării per li-

tru de lapte este promovată de mai 
mulţi ani. Acum, pentru producă-
tori, pentru cei care colectează lap-
tele, ea pare a fi  o ieșire din situaţia 

dată. Cu atât mai mult, cu cât, din 
spusele Dlui Iurie Hirmuzachi, vi-
cedirector AGROinform, și Federa-
ţia Naţională a Agricultorilor din 
Moldova, în repetate rânduri a ve-
nit cu această propunere: ”Începând 
cu anul 2010, când a apărut noul 
regulament de subvenţionare în agri-
cultură sub o nouă abordare, în con-
sultările noastre cu membrii și docu-
mentele noastre ofi ciale, pe care le-am 
depus la minister, am cerut subvenţi-
onarea producerii laptelui. Din cauza 
lipsei de fonduri, noi nu reușeam ca 
această idee să fi e promovată. Dar în 
ultima ședinţă cu consiliul nostru ad-
ministrativ s-a abordat din nou pro-
blema dată și s-a convenit să revenim 
la acest subiect, deoarece este foarte 
stringent, așa încât vom continua să 
insistăm asupra acestei propuneri de 
subvenţionare a producerii laptelui”.
 Confuzii și interpretări am-

bigui generează și normele de ca-
litate a laptelui, sau, mai bine zis 
– lipsa unor astfel de norme strict 
reglementate și stabilite. 
 Alte probleme ţin de pășunat 

și cosit, pentru care, la fel este nece-
sar aprobarea unui regulament bine 
determinat.
 Lipsa medicilor veterinari și 

a tehnicienilor  însămânţare arti-
fi cială, a mai fost invocată printre 
marile impedimente în dezvoltarea 
sectorului.
 S-a discutat și despre primele 

prea mari pentru asigurarea anima-
lelor, etc.

Dna Tatiana Nistorică s-a im-
plicat activ în toate aceste discuţii, 
oferind răspunsuri, explicaţii, mai 

mult, a încurajat participanţii să 
vorbească deschis despre probleme, 
or doar în acest fel ele pot fi  auzite.   

Potrivit Dlui Iurie Hurmuzachi, 
vicedirector AGROinform, în urma 
acestor discuţii și abordări a proble-
melor din sector, va fi  elaborat un 
document de poziţie cu propuneri 
concrete de soluţionare, care, ulte-
rior va fi  depus la Minister. 

În numerele următoare ale zi-
arului nostru  vom reveni la acest 
subiect, vom publica documentul 
de poziţie, care va fi  elaborat și 
transmis către minister, Vă vom 
informa despre rezultatele aces-
tei întâlniri, despre răspunsul pe 
care îl va oferi Ministerul Agri-
culturii, Dezvoltării Regionale  și 
Mediului.
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TEHNOLOGII

PREGĂTIREA CĂTRE SEMĂNATUL CULTURILOR 
DE TOAMNĂ ÎN CONDIŢIILE ANULUI 2017 

Problema producerii culturilor cerealiere a fost şi 
va rămâne una dintre cele mai actuale în complexul 
agroindustrial al ţării. Veriga principală în soluţionarea 
acestei probleme este respectarea tuturor procedeelor 
tehnologice de cultivare a culturilor de toamnă. Ne 
afl ăm în faza celor mai optime epoci de pregătire a 
solului pentru aceste culturi. Depunerile atmosferice, 
care au căzut la sfârşitul lunilor iulie şi august au creat 
posibilităţi reale de a majora rezervele de umiditate 
productivă, atât în stratul arabil (0-20 cm) cât şi a celui 
de un metru (0-100 cm) al solului. Totuşi, în straturile 
mai adânci a solului este un defi cit mare de umiditate 
(1,5-2,0 ori). De aceea, toate procedeele tehnologice 
de pregătire a solului pentru culturile de toamnă (grâu, 
orz, rapiţă, etc.) sunt necesare să fi e îndreptate şi exe-
cutate spre păstrarea acestei umezeli în sol pe diferiţi 
premergători. 

Premergătorii. Rolul premergătorilor în anul 2017 
ca şi în anii precedenţi e în prim-plan. Conform datelor 
obţinute la ICCC „Selecţia” şi alte instituţii ştiinţifi ce a ţării, 
din practica multor gospodării agricole, e stabilit că cele 
mai bune recolte de boabe de grâu se obţin la amplasarea 
lui după premergători timpurii: (borceaguri de toamnă 
şi primăvară, mazăre pentru boabe, lucernă, anul trei de 
viaţă, după prima coasă). Nivelul de producţie la grâul de 
toamnă după aceşti premergători atinge valori de 5,0-5,5 
t/ha şi mai mult, atunci cînd cultivarea lui după porumb 
pentru boabe, fl oarea-soarelui, spicoase este cu 1,5-2,0 t/
ha mai mică. De aceea, majoritatea suprafeţelor ocupate 
cu grâu de toamnă, în deosebi cu soiuri intensive, este 
recomandat să fi e amplasate după premergători devremi 
unde se pot crea optime învoieli de pregătire a solului şi 
însămînţare în scopul obţinerii recoltelor înalte şi stabile. 

Lucrarea solului necesită a fi  diferenţiată în funcţie 
de premergătorii pe care se amplasează cerealele de 
toamnă, gradul de infestare cu buruieni,  tasarea solului 
şi  condiţiile climatice create până la termenul optim de 
însămânţare. 

Conform cercetărilor de lungă durată efectuate la 
ICCC „Selecţia”, s-a stabilit că cea mai efectivă lucrare a 
solului sub culturile de toamnă, după toţi premergătorii, 
cu excepţia ierburilor perene (lucerna), grâu după grâu 
(al doilea an) şi, de asemenea, pe câmpurile puternic 
infestate de buruieni perene, se efectuează afânarea 
solului la adâncimea de 8-12 cm, fără întoarcerea brazdei 
(sistema superfi cială de lucrare a solului). În acest scop, 
se folosesc aşa  agregate ca: КПП-2,2, АКП-2,5, КПЭ-
3,8, grape grele cu discuri – БДТ-3, БДТ-7, БД-10 şi 
multe altele, care persistă în asociaţiile şi cooperativele 
agricole. Lucrarea superfi cială a solului în diverse condiţii 
climatice, dar în deosebi în anii secetoşi, a contribuit la 
păstrarea unei cantităţi mai mari de umiditate în sol,  ceea 
ce permite de a obţine semănături uniforme şi bine dez-
voltate chiar de la începutul vegetaţiei grâului şi orzului 
de toamnă. 

Lucrarea superficială pe câmpurile infestate cu 
buruieni perene aşa ca: pălămida, volbura, susaiul etc.,  
nu este binevenită. Pe aceste terenuri, după afânarea 
lor, imediat cum apar rozetele, se aplică erbicidele cu 
acţiune totală, iar peste 12 zile se execută aratul cu 
plugul, cu cormană, la adâncimea de 25-27 cm, cu o 
lună până la epoca optimă de semănat. Este foarte ra-
ţional şi efectiv de a pregăti stratul germinativ înainte 
de semănat cu  combinatoare de tipul „Sunflower”, 
CNS-5, care permit reducerea cheltuielilor datorită 
unei singure treceri pe câmp. 

După lucernă, câmpul se va lucra cu grape, cu discuri 
în 1-2 urme, КПП-2,2, КПГ-250, pentru a nimici sistemul 
radicular cu o ulterioară arătură la adâncimea de 25-27 cm. 

La cultura repetată a grâului, câmpul operativ se 
eliberează de paie, se petrece dezmiriştirea şi aratul la 
20-22 cm cu plugul, cu cormană în agregat, cu grape sau 
tăvălugi, în funcţie de condiţiile naturale create în timpul 
pregătirii solului. Mai departe se lucrează până la starea 
bună de semănat. 

Nemijlocit înainte de semănat se efectuează o 
cultivaţie la adâncimea de 5-6 cm cu o nivelare excelentă. 
Având  în vedere că pe premergătorii devremi până la 
semănat poate fi  pierdută o oarecare parte de umezeală, 
în urma lucrării solului la o adâncime mai mare decât cea 
indicată mai sus, nu va fi  raţional efectuarea arăturii cu 
plug, cu cormană, pe acelea câmpuri unde este contrain-
dicată. Toate terenurile, indiferent de cultura precedentă 
şi viitoare, se supun dezmiriştirii cu grape dinţate, întru 
crearea stratului protector de mulci. Astfel, se păstrea-
ză apa în stratul arabil şi cel germinativ, iar la apariţia 
precipitaţiilor, terenurile destinate însămânţării se vor 
lucra conform cerinţelor agrotehnice şi recomandărilor 
indicate anterior. 

Încorporarea seminţelor în sol se execută strict la 
adâncimea de 4-6 cm şi nicidecum la 2-3 sau 10-12 cm, 
ce poate provoca o germinaţie şi răsărire neuniformă. 

Tăvălugirea semănăturilor e obligatorie în condiţii 
de secetă şi poate fi  înlocuită cu graparea atunci când 
în patul germinativ este necesarul de umezeală pentru 
răsărirea plantelor. 

Fertilizarea. Cultura grâului de toamnă face parte 
dintre culturile cele mai receptive la nutriţia suplimentară 
cu îngrăşăminte. Acest procedeu tehnologic este obligato-
riu pentru cereale indiferent de calitatea premergătorului, 
luând desigur în consideraţie costul îngrăşămintelor şi 
putinţa fi nanciară a unităţilor agricole. E necesar ca grâul 
de toamnă în toate zonele agrare a ţării să fi e fertilizate 
cu N60P60, încorporat în sol cu lucrarea de pregătire a 
acestora pe premergători timpurii şi semitimpurii, pe 
toate tipurile de cernoziom. Pe premergători târzii şi soluri 
sărace în conţinutul de substanţă organică (2.0-2.5%) în 
deosebi, pe solurile de pădure, cenuşii, cernoziomurile 
degradate puternic, este justifi cată majorarea dozei de 
azot până la N90-120 kg/ha ş.a. cu administrarea în două re-
prize (N45 – toamna şi N45-30 în primăvară).  Azotul în mare 
măsură joacă un rol decisiv nu numai în sporirea recoltei 
de boabe, dar şi în îmbunătăţirea calităţii producţiei fi nale. 

Fertilizarea din toamnă este baza productivităţii 
grâului de toamnă, deci acest procedeu tehnologic este 
obligatoriu peste tot. Aplicarea unilaterală numai a azo-
tului în primăvară ca hrană suplimentară, niciodată nu va 
asigura productivitatea scontată a acestei culturi. Lipsa în 
sistemul de fertilizare a fosforului, iar pe unele soluri şi a 
potasiului, duce neapărat la micşorarea recoltei şi calităţii 
producţiei de bază. Așadar, e necesar crearea posibili-
tăţilor de a fertiliza din toamnă terenurile menite pentru 
însămânţare cu cereale de toamnă. 

Un element tehnologic important este administrarea 
locală (în rând) a fosforului P20 la grâul şi orzul de toamnă 
odată cu semănatul, element de care, în practica largă 
s-a uitat. Pentru aplicarea în rând, se recomandă: amofos 
– 50 kg/ha, nitroamofos, amofoscă sau nitroamofoscă în 
cantitate de 100 kg/ha. 

La orzul de toamnă care de obicei se amplasează pe 
premergători târzii (porumb pentru boabe, fl oarea-soare-
lui, etc.) şi dacă există posibilităţi fi nanciare, se recoman-
dă utilizarea P45-60 kg/ha ş.a. şi numai 30 kg/ha azot în 
primăvară pe câmpurile unde plantele vor ierna bine şi vor 
avea o densitate satisfăcătoare. 

Soiurile. Problema alegerii operative şi implemen-
tării în producere a celor mai valoroase soiuri rămâne 
permanent actuală. 

Actualmente, în Moldova sunt omologate pentru anul 
2017 cca 51 soiuri de grâu de toamnă, care reprezintă 
două grupuri ecologico-geografi ce diferite, ce permit a 
fi  utilizate într-o măsură mai mare nivelul neomogen 
al fertilităţii solului şi diverselor condiţii ecologice ale 
zonelor republicii. 

E cunoscut  faptul că, fi ecare an agricol se deose-
beşte unul de altul în ce priveşte regimul hidrotermic. În 
ultimii ani se observă un contrast deosebit în alternarea 
perioadelor umede şi uscate cu o bruscă creştere a tem-
peraturilor, aerului depăşind uneori pragul de peste 30 oC. 

Pe acest fond natural de condiţii, prioritate o au 
soiurile cu o plasticitate înaltă, asigurând recolte înalte şi 
stabile în toate condiţiile anilor şi agrofonduri. Însă, datele 
experimentale demonstrează comportarea ecologo-biolo-
gică a soiurilor în  anii precedenţi cu condiţii nu mai puţin 
contraste decât a anului 2016-2017. 

În testarea de Stat pentru 2016-2017, cele mai va-
loroase producţii de boabe le-au realizat soiurile de grîu 
– autohtone Meleag, Căpriana, Vestitor, Lăutar, Talisman. 
Din soiuri noi: Fenix, Rod, Acord. Din cele străine – Эпоха 
одесская, Зыск (Украина), Glosa, Izvor (România), Hyti 
(Franţa).  

În căutarea celor mai bune soiuri de grâu, specialiştii 
unor întreprinderi agricole efectuează testarea diferitor 
soiuri, nemijlocit în condiţiile gospodăriilor locale, în 
diferite raioane a republicii şi aleg cele mai bune.  

Având un astfel de sortiment de soiuri care diferă 
după  însuşirile lor biologice este posibil de  a alege 3-4 
soiuri concrete pentru gospodăriile mari şi 2-3 pentru cele 
mijlocii şi mici. 

Epocile de însămânţare. O însemnătate deosebită 
pentru grânele de toamnă o au epocile de însămânţa-
re. Semănatul în termeni optimi asigură întotdeauna 
o dezvoltare bună a plantelor din toamnă şi o iernare 
satisfăcătoare. Ştiinţa şi practica au demonstrat că 

plantele trebuie să posede înainte de a intra în iarnă 3-4 
fraţi. Termenii optimali de însămânţare a grâului şi orzului 
de toamnă parvin odată cu scăderea temperaturii aerului, 
mai jos de 15 o C, în medie pentru 24 ore. Calendaristic  
acest termen coincide cu prima decadă a lunii octombrie. 
Semănatul mai devreme sau mai târziu duc la reducerea 
nivelului de producţie. 

Normele de însămânţare au o infl uenţă mai mică 
asupra volumului total de producţie, însă în condiţii de 
secetă normele mai mici sunt mai avantajoase.

Astfel, la grâul de toamnă norma de semănat va 
constitui 4,5-5,5 mil de seminţe germinante la 1 ha, iar 
pentru orzul de toamnă 4,0-4,5 mil. 

Protecţia integrată a culturilor de toamnă. 
Pentru protecţia integrată a culturilor de toamnă de atac a 
dăunătorilor şi (sau) cu infecţia de boli se recomandă de a 
efectua următorul complex de măsuri: 

1. De folosit pentru semănat seminţele soiurilor 
omologate preponderent dotate cu rezistenţa sporită 
la atacul de boli şi dăunători, bine adaptate la condiţiile 
pedoclimatice a republicii. 

2. De a plasa în asolamente semănăturile grâului 
de toamnă după cei mai optimali premergători: mazăre, 
lucernă, borceag, soia (soiuri precoce) ş.a., cea ce ar 
contribui la micşorarea densităţii populaţiilor speciilor de 
dăunători, se va condiţiona afectarea mult mai scăzută a 
plantelor cu putregaiul rădăcinilor, cu larvele gândacului 
ghebos, muştelor cerealelor etc.

3. De a efectua în primul rând pregătirea solului, 
inclusiv şi arătură cu plugul cu cormană după recoltarea 
premergătorului de pe terenurile afectate de rozători, 
gândacul ghebos, muştele graminee etc. 

După fi nalizarea pregătirii solului şi până la termenul 
optim de semănat (minimum de 50-60 zile), se distrug  
regulat plantulele de samuraslă şi a buruienilor prin 
realizarea lucrărilor mecanizate de afânare a solului, 
ceea ce reduce sufi cient numărul muştelor de cerealiere, 
sârmarilor şi pseudosârmarilor, omizilor buhei semă-
năturilor, precum şi a infecţiei ruginii brune, făinării, 

putregaiului rădăcinilor, helmintosporiozei, bacteriozei ş.a. 
Lucrările superfi ciale ale solului sunt necesare se coincidă 
cu perioada de depunere masivă a ouălor de omidă de 
stepă, de buha semănăturilor şi gândacul ghebos. 

4. În lupta cu infecţiile, transmisă prin seminţele cul-
turii (tăciunele dur, putregaiul rădăcinii, mălura comună, 
fuzarioza, helmintosporioza, bacterioza etc.), ele în mod 
obligatoriu urmează se fi e tratate cu unul din cele mai 
efectivi dezinfectanţi însoţit cu unul din adaptori (silicat, 
sau cleister din făină în cantitate de 150-200 g/t). Dacă 
tratarea este efectuată cu utilizarea utilajului modern 
(CPS-10), atunci se folosesc preparate polimetice (de tip 
NaKMŢ, PVS ş.a.) şi cantitatea de lichid se majorează până 
la 10-15 l/t de seminţe prelucrate. 

Pentru tratarea seminţelor, în special de categorii 
înalte (superelită, seminţele de bază) cu 4-5 zile pînă la 
semănat ele sunt tratate cu utilizarea unului din prepara-
tele: Savage 5, FS (1,5 l/t), Rancona TM 15 ME (0,75-1,0 
l/t), Orius ST 2 WS (1,5 l/t), Dividend 030 SC (1,5-2,0 l/t), 
Vincit Minima SC (2,0-2,5 l/t), Raxil Ultra FS 120 (0,2-0,25 
l/t), Vitavax 200 FF (2,5-3,0 l/t), Royal Flo, 42 SL (2,0 l/t) 
sau alte preparate, incluse în „Registru de Stat…”.

În cazul în care în complexul de infecţie prevalează 
fusariozele, helmintosporiozele, ustilago sau făinarea  etc., 
pentru tratarea seminţelor se utilizează unul din preparate:  
Rizoplan (titrul 2 mlrd cel./ml) – 0,5 l/ha, TMTD, VSC (3,5 
l/t), Derosal, SC 500 (0,3-0,6 l/t), Dividend Star 036 FS 
(1,0-1,5 l/t), Vincit 050 SC (1,5 l/t), Orius, 6 FS (0,4-0,5 l/t), 
Concord 250 FS (0,15 l/t), Tebu, 60 ME (0,4-0,5 l/t). 

Pentru situaţia fi tosanitară accentuată cu unele specii 
de dăunători (sîrmari, gîndacul ghebos, muştele gramine-
elor, etc.), tratarea seminţelor se completează suplimen-
tar cu unul din preparate, dotate cu activitatea insectici-
dică: Signal (1,5-2,0 l/t), Gaucho Plus FS 466 (0,3-0,6 l/t), 
Gaucho WS 70 (0,5 l/t), Midash 600 FS (0,6-0,8 l/t) sau 
Yunta Quattro, FS 373,4 (1,6 l/t). Seminţele tratate sunt 
păstrate în depozite cu condiţiile aerului uscate şi răcorite 
în saci cu înălţimea stivelor nu mai mare de 1,5 m.  

5. Pe masivele, eliberate după cultura mazărei sau 

măzărichei, în momentul depunerilor masive a ouălor de 
buha semănăturilor (a II generaţie) este rezonabil să fi e 
utilizată invaziunea entomofagul trichogramma. Epocile şi 
locurile plasării sunt determinate de specialiştii laboratoa-
relor biologice zonale. 

6. În caz de depistare la 1 m2 mai mult de 3 larve de 
buha cerealelor sau de buha semănăturilor, suplimentar 
la tratarea preemergentă a seminţelor cu preparatele 
cu activitatea insecticidică, plantulele culturii necesită o 
tratare obligatorie cu unul din preparate: Karate Zeon 5 CS 
(0,2 l/ha), Pychlorex 480 EC (1,5 l/ha), Nurelle D 50/500 
EC (1,0 l/ha), Imidor, SL (0,1 l/ha).

7. Semănatul grâului de toamnă în epocile optime (pe 
parcursul decadei a III-a lunii septembrie, până la prima 
decadă a lunii octombrie) contribuie la scăderea nivelului 
dăunărilor, provocate de muşca neagră, muşca suedeză şi 
muşca de Hessa, precum şi la scăderea nivelului de afec-
tare cu făinarea, putregaiul de rădăcini, mălură comună, 
rugină brună, septoria şi mozaicul viral. 

8. În perioada apariţiei plantulelor, lupta cu larvele 
gândacului ghebos (în câmpurile după premergători gra-
minee) şi cu buha semănăturilor se efectuează, reieşind 
din densitatea populaţiei dăunătorilor: 

a) în condiţiile toamnei secetoase în faza „răsărire – 1-2 
frunze” la o densitate de 450-600 plantule la 1 m2 valoarea 
PED constituie o singură larvă a dăunătorilor la 1 m2.

b) în faza „2-3 frunze-înfrăţire” PED este egal cu 
apariţia a 2-3 larve a dăunătorilor la 1 m2.

După înregistrarea cazurilor date, semănăturile sunt 
prelucrate cu unul din următoarele preparate: Actara 25 
WG (0,125 l/ha), Pychlorex 480 EC (1,5 l/ha), Cipi Plus (1,0 
l/ha), Şaman EC (1,0 l/ha), Karate Zeon 5 CS (0,2 l/ha), 
Borei, SC (0,25 l/ha). 

9. În cazul înregistrării focarilor de plante, atacate 
de infecţia făinării (sau ruginii brune), plantele în faza de 
înfrăţirea completă, necesită tratarea cu unul din preparate: 
Falcon EC 460 (0,4-0,6 l/ha), Unical SC (0,75 l/ha), Trifmine 
30 WP (0,75-1,0 l/ha) şi Talius EC (0,2-0,25 l/ha) (condiţia: 
în momentul prelucrării temperatura aerului ≥+15,0oC). 

10. Pentru combaterea muştelor cerealelor cu o 
populaţie de 15-20 imago a muştei negre şi 30-40 – a 
muştei suedeze la 1 m2, în caz de afectarea plantelor se 
petrece tratarea dublă a marginilor câmpului la un interval 
de 7-10 zile cu: Razor 70 WG (0,05-0,07 l/ha), Karate Zeon 
(0,2 l/ha), Decis f-Luxx EC 25 (0,25 l/ha), Bi-58 (nou) (1,5 
l/ha) sau Decis profi  WG 250 (0,04 l/ha). 

11. La o densitate a populaţiei mai mare de 10-15 
colonii cu 50 rozătoare la 1 ha, sunt folosite momeli din 
boabe de grâu şi (sau) fl oarea-soarelui, tratate cu prepa-
ratul Bromakol (0,05 g/kg). Norma utilizării variază de la 
25-50 g momelă per vizuină activă. Din grupa preparatelor 
biologice în lupta cu rozătoarele poate fi  folosit bacterici-
dul aminox (4 kg/ha). 

12. Primăvara semănăturilor, populate cu speciile 
răţişoare la o densitate mai sus de 2 insecte la 1 m2 (sau 
a gândacului ghebos – de 2-3 larve la 1 m2), se tratează 
cu Pychlorex 480 EC (1,5 l/ha), Cyclor 550 EC (1,0 l/ha), 
Şaman EC (1,0 l/ha) sau Decis, Profi  WG 250 (0,04 l/ha). 

Prelucrarea plantelor împotriva răţişoarei se petrece 
numai pe marginea masivelor cu culturile de toamnă, pla-
sate după porumb sau afl ate în vecinătate cu terenurile, 
eliberate de porumb în anul precedent. 

13. La fi nele perioadei „înfrăţire – formarea paiului” 
terenurile afectate de făinarea, rugina brună, helmin-
tosporioză sau septorioză ş.a., sunt prelucrate cu unul din 
preparatele: Alto Super (0,5 l/ha); Derozal, SC 500 (0,3-0,6 
l/ha), Falcon 460 EC (0,6 l/ha), Mystik 25 EC (0,75 l/ha), 
Rex Duo (0,4-0,6 l/ha), Impact, 25 SC (0,5 l/ha). În condiţii-
le favorabile pentru dezvoltarea speciilor nocive tratarea 
plantelor este efectuată de 2 ori cu un interval de 10-12 
zile. Prima prelucrare în primăvară cu fungicide posibil 
de a fi  comasată cu utilizarea îngrăşămintelor foliare sau 
erbicidelor (după precizarea fenomenului compabilitatea 
chimică a preparatelor). 

14. În cazul existenţei a 20-25 indivizi ale păduchelui 
verde la un spic sau populate mai mult de 50% plante în 
faza „formarea paiului – apariţia spicului”, se realizează 
tratarea plantelor cu unul din preparate: Bi-58 (nou) – (1,5 
l/ha), Fastac 100 SC (0,1-0,15 l/ha), Actara 25 WG (0,1-
0,125 l/ha), Connect SC 112,5 (0,5 l/ha), Imidor, SL (0,1 l/
ha), Decis Profi  (0,25 l/ha), Energy 530 EC (1,0 l/ha). 

La raportul de 1:30  dintre insectele afi dofage şi a 
păduchelui verde al grâului, tratarea chimică a semănă-
turilor este amânată pentru 3 zile, iar decizia fi nală este 
luată după monitorizarea situaţiei suplimentară.   

Autori: 
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și sisteme agrotehnice. 
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EXTERNE

FAO: ZONELE RURALE, CONSIDERATE CAPCANE 
ALE SĂRĂCIEI, SUNT CHEIA CREȘTERII ECONOMICE

 COMISIA EUROPEANĂ DECLARĂ RĂZBOI 
SUPERMARKETURILOR

După primii pași făcuţi 
în direcţia acceptării că 
multinaţionalele și super-
marketurile vând în Europa 
produse cu standarde duble 
de calitate, mai ridicate în 
Vest și mai slabe în Est, Co-
misia Europeană are acum în 
vedere legi noi pentru pro-
tejarea fermierilor de marii 
retaileri. Supermarketurile 
insistă că nu sunt profi tori, 
scrie Politico.

Comisia Europeană a 
ezitat mult timp cu răspun-
surile la plângerile din partea 
fermierilor că nu au aproape 
niciun fel de putere de nego-
ciere cu retaileri mari precum 
Carrefour din Franţa și Tesco 
din Marea Britanie.

Principala cerere a fermie-
rilor este ca UE să implemen-
teze legi care să pună capăt 
practicilor comerciale neloiale 
precum plăţi întârziate din 
partea lanţurilor de magazine 
și contracte abuzive.

Până acum, CE a încercat 
să se prezinte ca un interme-
diar neutru în această dispută 

complexă în care elementul 
principal este lanţul de aprovi-
zionare alimentar.

Situaţia s-a schimbat 
zilele trecute când comisarul 
european pentru agricultură 
Phil Hogan a lansat un atac 
neașteptat asupra supermar-
keturilor și a anunţat că are 
ca ţintă crearea unei legislaţii 
care să-i protejeze pe fermieri 
de capriciile retailerilor. Din 
discursul lui Hogan s-a înţeles 
clar pe cine trebuie dată vina.

„Concret, în special super-
marketurile se bucură de «su-
perputere» datorită efectului 

dublu al creșterii globalizării 
și al nivelului ridicat de con-
centrare din Europa“, a spus 
comisarul. „Aceasta le dă un 
avantaj disproporţionat asupra 
producătorilor.“

El a descris ca fi ind puter-
nic dezechilibrul dintre forţele 
de negociere ale celor care cer 
un preţ și cei care stabilesc 
preţul. Această diferenţă ar 
produce  fermierilor teama de 
„represalii comerciale, întâr-
zierea plăţilor și alte dureri 
de cap“. În Marea Britanie, 
lanţurile de magazine Tesco, 
Sainsbury’s și Asda contro-

lează aproape 60% din piaţa 
legumelor și fructelor, în timp 
ce în Franţa Carrefour, E. Le-
clerc şi Intermarché controlea-
ză 55% din piaţă.

În septembrie, comisarul 
pentru consumatori Vera 
Jourova a declarat că apar „tot 
mai multe dovezi“ că în Euro-
pa se practică standarde duble 
de calitate pentru alimente.

Vorbele sale arată o 
schimbare în modul în care 
executivul european vede pro-
blema. Într-un interviu pentru 
The Guardian, ceha Jourova a 
declarat că fi rmele au „înșelat“ 
consumatorii împachetând 
în ambalaje similare versiuni 
de calitate mai slabă ale unor 
produse foarte cunoscute. 
Companiile multinaţionale 
de alimente și băuturi „au 
înșelat“ cumpărătorii din 
Europa de Est ani de zile, a 
explicat comisarul. „O spunem 
clar pentru prima dată: este o 
practică comercială neloială. 
Sunt convinsă că în multe 
cazuri s-a încălcat legea.“

Sursa: mediafax.md
Foto: metropotam.ro

Zonele rurale, consi-
derate de prea mult timp 
capcane ale sărăciei, sunt 
cheia creșterii economice 
în ţările în curs de dez-
voltare. Cu toate acestea, 
sunt necesare schimbări 
radicale pentru ca să își 
poată realiza potenţialul 
și să ajute la hrănirea 
și angajarea în câmpul 
muncii a unei planete mai 
tinere și mai populate. 
Milioane de tineri din ţă-
rile în curs de dezvoltare, 
pregătiţi să reaprovizione-
ze pieţele forţei de muncă 
în deceniile următoare, nu 
ar trebui să fugă din zo-
nele rurale pentru a evita 
sărăcia, se arată într-un 
nou raport al Organiza-
ţiei pentru Alimentaţie și 
Agricultură a Naţiunilor 
Unite (FAO), intitulat ” 
Starea Alimentaţiei și 
Agriculturii 2017”.

Regiunile rurale au, în 
realitate, un potenţial uriaș 
pentru creșterea economică 
asociată cu producţia de pro-
duse alimentare și sectoarele 
conexe. În timp ce majorita-
tea celor săraci și înfometaţi 
din lume trăiesc în aceste 
zone, realizarea Agendei de 
Dezvoltare pentru anul 2030 
va depinde de deblocarea 
acestui potenţial, se arată în 
raport.

Acest lucru necesită 
depășirea problemelor legate 
de productivitatea scăzută 
combinată cu agricultura de 
subzistenţă, oportunităţile 
limitate de industrializare 
în multe domenii, creșterea 
rapidă a populaţiei și urbani-
zarea - toate acestea afectând 
capacitatea ţărilor în curs 
de dezvoltare de a-și hrăni 
și angaja în câmpul muncii 
cetăţenii.

Există sufi ciente dovezi 
că schimbările în economiile 
rurale pot avea un impact 
major. În raport se menţi-
onează că transformarea 
economiei rurale a ajutat 
sute de milioane de oameni 
din mediul rural să scape de 
sărăcie din anii 1990. (…)

Astfel, persoanele din 
mediul rural care se mută în 
orașe vor fi  supuși probabil 
unui risc mai mare de a se 
alătura rândurilor populaţiei 
urbane sărace, mai degrabă 
decât să găsească o cale de 
ieșire din sărăcie. Alţii vor 
trebui să caute locuri de 
muncă în altă parte, ceea ce 
va duce la migraţia sezonieră 
sau permanentă.

Acesta este motivul pen-
tru care accentul pe susţine-
rea politicilor și a investiţiilor 
în zonele rurale pentru a 
crea sisteme de alimentare 
dinamice și sprijinirea între-
prinderilor agro-industriale, 

care sunt bine conectate cu 
zonele urbane - în special cu 
orașele mici și mijlocii - vor 
crea locuri de muncă și vor 
permite mai multor persoane 
să rămână și să prospere în 
mediul rural, ceea ce repre-
zintă o intervenţie strategi-
că, se spune în raportul de 
astăzi.

Economiile rurale trans-
formate nu vor fi  neapărat un 
panaceu care să rezolve toate 
presiunile care îi determină 
pe oameni să migreze, dar vor 
genera locuri de muncă foar-
te necesare și vor contribui 
astfel la schimbarea scopului 
migraţiei, care va deveni mai 
degrabă o alegere conștientă 
decât o necesitate obligatorie.

CIFRE CHEIE
- Transformarea rurală 

are loc încă din anii 1990; de 
atunci, adiţional 750 de mili-
oane de persoane din mediul 
rural au înregistrat venituri 
peste limita moderată a 
sărăciei de 3,10 USD (PPP) pe 
persoană și pe zi

- În 1960, 22% din 
populaţia ţărilor în curs de 
dezvoltare (460 milioane de 
persoane) locuiau în orașe 
mici și mari.

- Până în 2015, numărul 
lor a ajuns la 49% (3 miliarde 
de persoane).

- Populaţia rurală din 
ţările în curs de dezvoltare a 
crescut cu 1,5 miliarde între 

1960 (1,6 miliarde) și 2015 
(3,1 miliarde).

- În Asia de Sud și Africa 
Subsahariană, o medie de 
1 milion și, respectiv, 2,2 
milioane de tineri au intrat 
pe piaţa muncii în fi ecare an 
între 2010 și 2015.

- Orașele mari, cu po-
pulaţii de 5-10 milioane de 
locuitori și mega orașele de 
10 + milioane de locuitori, 
reprezintă doar aproximativ 
20% din locuitorii din mediul 
urban.

- În ţările în curs de 
dezvoltare, cele mai multe 
zone urbane sunt relativ 
mici - aproximativ 50% din 
populaţia urbană totală, sau 
1,45 miliarde de locuitori, 

locuiesc în orașe mici și mari 
de 500 000 de locuitori sau 
mai puţin.

- Aproape jumătate din 
populaţia globală de astăzi 
locuiește fi e în orașe cu mai 
puţin de 500ю000 de locui-
tori, fi e în zonele rurale care 
le înconjoară.

- La nivel global, zonele 
urbane mai mici reprezintă în 
prezent aproximativ 60% din 
cererea alimentară urbană.

- Până în 2030, populaţia 
urbană din regiunile mai puţin 
dezvoltate ale lumii va ajunge 
la 4 miliarde. 80% din acești 
locuitori urbani vor locui în 
Africa, Asia și America Latină.

- În 2030, majoritatea po-
pulaţiei urbane din lume se 
va găsi în orașe cu populaţii 
de 1 milion sau mai puţin; 
80% dintre acești oameni vor 
locui în zone urbane cu mai 
puţin de 500 000 de locuitori.

- Valoarea pieţelor alimen-
tare urbane din Africa Subsa-
hariană va crește probabil de 
patru ori între 2010 și 2030, 
de la 313 miliarde USD la 1 
trilion de dolari SUA.

- În Africa de Est și de 
Sud, ponderea consumatori-
lor urbani pe piaţa produselor 
alimentare achiziţionate este 
deja de 52% și se estimează 
că va crește până la 67% 
până în 2040.

Sursa: 
www.fao.org /3/a-I7658e.pdf

Primul serviciu operaţional 
din lume de livrare la domiciliu a 
alimentelor cu drone a fost lansat 
în capitala Islandei, Reykjavik. 
Este vorba de un joint-venture 
între compania israeliană Flytrex 
şi AHA, cel mai mare retailer on-
line din Islanda.

Cumpărătorii din 
Reykjavik vor putea acum 
să primească alimente 
şi alte bunuri direct la 
uşile lor, printr-un vehicul 
autonom de zbor, ceea 
ce, potrivit furnizorilor, va 
accelera semnifi cativ tim-
pul de livrare. Oraşul de 
coastă este subdivizat de 
un golf şi de mai multe râuri mai 
mici, ceea ce face ca transportul de 
mărfuri să fi e îngreunat.

Serviciul este disponibil în 
prezent pentru consumatorii care 
folosesc AHA, cea mai mare piaţă 
online din Islanda, deşi există 
dorinţa de a fi  extins în străinătate. 
Până în prezent, s-a raportat o 
reducere cu 60% a costurilor de 
livrare faţă de alternativele terestre 
şi maritime. De asemenea, timpii 
de transport s-au diminuat cu până 

la 20 de minute în timpul orelor 
de vârf.

"Dronele vor reduce sarcinile 
pe infrastructura de transport, 
care duc la drumuri mai sigure. În 
acelaşi timp, oamenii au acces la 
un serviciu de livrare mai bun şi 
mai rapid, care poate fi  văzut doar 
ca un avantaj", susţin cei ce au im-

plementat acest serviciu. Cu toate 
acestea, criticii susţin că astfel de 
servicii ar putea fi  periculoase şi ar 
putea pune în pericol viaţa privată 
şi securitatea oraşului. 

Drona poate transporta un 
colet cu greutatea de 3 kilograme 
pe o distanţă de aproape 10 km, 
iar livrarea propriu-zisă o face un 
curier, care preia marfa din apropi-
erea locului de destinaţie.

Sursa: agroinfo.ro

ÎN ISLANDA ALIMENTELE 
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EVENIMENT

 PRIMELE REZULTATE ALE MOLDOVA BUSINESS WEEK 2017

Ziua Naţională a Vinului, 
ajunsă la cea de-a 16-a ediţie, 
s-a desfășurat în acest an pe 
în zilele de sâmbătă și dumi-
nică (7-8 octombrie), chiar în 
Piaţa Marii Adunări Naţio-
nale. Evenimentul a întrunit 
43 de producători autohtoni 
de vinuri din Regiunile cu 
Indicaţie Geografi că Protejată 
și s-a desfășurat sub genericul 
„Păstrăm legenda vie”.

Sectorul vitivinicol este 
unul strategic pentru Moldova, 
deoarece generează creștere 
economică, dar reprezintă și un 
important element de atrac-
ţie turistică. Ziua Naţională a 
Vinului a devenit de-a lungul 
timpului principala sărbătoare 
care pune în valoare tradi-
ţiile noastre, recunoscută în 
ţară și peste hotarele ei, iar 
Vinul Moldovei ne reprezintă 
în străinătate ca un veritabil 
ambasador. Turiștii care par-
ticipă la manifestarea culatu-
ral-cognitivă vin preponderent 
din pieţele-ţintă pe care este 
promovat Vinul Moldovei (UE, 
SUA, China etc.), dar și din orice 
alt colţ al lumii, vorbesc zeci de 
limbi și călătoresc individual 
sau în grupuri organizate. Săr-
bătoarea a atras și în acest mii 
de turiști din străinătate, care 
ne vizitează ţara cu scopul de a 
cunoaște Vinul Moldovei și a se 
familiariza cu tradiţiile noastre. 
Unităţile de cazare din capitală 
s-au dovedit din nou neîncăpă-
toare pentru toţi doritorii de a 
participa la eveniment.

Performanţele 
profesioniștilor și companiilor 
din domeniul vitivinicol, care 
au obţinut succese deosebite în 
acest an, au fost răsplătite cu 

premii în cadrul ceremoniei de 
deschidere a Zilei Naţionale a 
Vinului. Trofeele au fost înmâ-
nate de prim-ministrul Pavel 
Filip, ministrul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediu-
lui, Vasile Bîtcă, și Directorul 
Ofi ciului Naţional al Viei și 
Vinului, Gheorghe Arpentin.

Compania „Cricova” a 
obţinut Premiul mare „pentru 
merite deosebite în fabricarea 
vinurilor de calitate înaltă, per-
petuarea tradiţiilor și calităţii 
excelente a vinurilor autohtone, 
promovarea imaginii Republicii 
Moldova ca ţară vitivinicolă pe 
arena internaţională, precum și 
pentru contribuţia la dezvol-
tarea turismului vitivinicol 
moldovenesc”.

Medalia „Petru Ungurea-
nu” și titlul „Cel mai iscusit 
oenolog al anului" a revenit 
domnului Vladimir Hmelevschi 
(SA "Vinuri de Comrat").

Medalia de recunoștinţă 
„Vinul Moldovei. O Legendă 
Vie" a fost oferită domnului 
Eugen Pîslaru (SRL "Salcuta") 
„pentru merite deosebite în 

dezvoltarea durabilă a indus-
triei vitivinicole, promovarea și 
implementarea reformelor cu 
impact asupra relansării fi lierei 
vitivinicole”.

De medalia de recunoștinţă 
„Vinul Moldovei. O Legendă 
Vie", acordată „pentru merite 
deosebite în domeniul dezvol-
tării și promovării oenoturis-
mului” s-au învrednicit două 
companii – „Kara Gani” și „Wi-
netours Moldova”.

Candidaturile pentru pre-
miile de excelenţă în sectorul 
vitivinicol sunt propuse și eva-
luate de o comisie republicană 
formată din experţi în domeniu, 
distincţiile fi ind oferite, în mod 
tradiţional, de Ziua Naţională a 
Vinului.

În cea de-a doua zi, du-
minică, 8 octombrie, au fost 
premiaţi și învingătorii concur-
sului ,,Polobocul de Aur 2017” .  
Concursul este organizat anual 
de Camera de Comerţ și Indus-
trie a Republicii Moldova, cu 
scopul de a pune în valoare tra-
diţia producerii vinului de casă, 
a-i remarca pe cei mai buni 

producători, a ridica cultura de 
consum și a facilita schimbul 
de experienţă între producătorii 
autohtoni de vinuri.

La ediţia a XV-a a Concur-

sului pentru cel mai bun vin 
de casă „Polobocul de Aur”, 
au concurat peste 500 de 
vinuri de casă, 104 au ajuns la 
etapa republicană. Vinul a fost 
apreciat de către degustători 
profesioniști, iar cei mai iscusiţi 
producători ai vinului de casă 
sunt premiaţi.

Premiul mare este „Polobo-
cul de aur” – un butoi de 100 
de litri.

Conform aprecierii comi-
tetului organizatoric, Premiul 
Mare „Polobocul de Aur” la 
Nominalizarea „Vin tânăr din 
soiuri tehnice” Categoria „vin 
alb” s-a decernat Dlui Arhip Tu-
dor, s. Sadova, r-l Călăraș; Pre-
miul Mare „Polobocul de Aur” 
la Nominalizarea „Vin tânăr din 
soiuri tehnice” Categoria „vin 
roșu” s-a decernat Dlui Tudor 
Șeptelici, or. Ungheni; Premiul 
Mare „Polobocul de Aur” Nomi-
nalizarea “Vin tânăr din soiuri 
tehnice” Categoria „vin rose” s-a 
decernat Dlui Pohilenco Andrei, 
or. Căușeni; Premiul Mare 
„Polobocul de Aur” la Nomi-
nalizarea „Vin tânăr din soiuri 
hibride” Categoria „vin roșu” s-a 

decernat Dlui Suruceanu Valen-
tin, r-l Strășeni s. Cojușna; Pre-
miul Mare „Polobocul de Aur” 
la Nominaţia „Vin de casă din 
anii trecuţi păstrat mai mult de 
un an” Categoria ”vin alb” s-a 
decernat Dlui Pogor Timofei, 
s. Văzieni, r-l Ialoveni; Premiul 
Mare „Polobocul de Aur” la 

Nominaţia „Vin de casă din anii 
trecuţi păstrat mai mult de 
un an” Categoria ”vin roșu” s-a 
decernat Dlui Mese Ivan, or. 
Ceadîr-Lunga; Premiul Mare 
„Polobocul de Aur” la Nominali-
zarea „Vin de desert” Categoria 
”vin alb” s-a decernat Dlui Sava 
Mihail, s. Costești r-l Ialoveni; 
Premiul Mare „Polobocul de 
Aur” la Nominalizarea „Vin de 
desert” Categoria ”vin roşu” s-a 
decernat Dlui Nicolenco Ion, or. 
Căușeni.

Ziua Naţională a Vinului 
2017 este organizată de Ofi ciul 
Naţional al Viei și Vinului, Mi-
nisterul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Asocia-
ţiile producătorilor de produse 
vitivinicole cu IGP „Codru”, 
„Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, 
„Divin”, cu susţinerea partene-

rului strategic al evenimentului, 
Proiectul de Competitivitate din 
Moldova, fi nanţat de USAID și 
Guvernul Suediei și cu sprijinul 
partenerului general Moldova 
Agroindbank.

Sursa: vinmoldova.md
Foto: vinmoldova.md

Două evenimente de  amploare au avut loc săptămâna trecută la Chișinău. Ambele – de o importanţă majoră și cu impact semnifi cativ pentru eco-
nomia ţării. Este vorba despre cel mai important eveniment de  business al anului – Moldova Business Week 2017, care s-a desfășurat în perioada 3-6 
octombrie, eveniment de mare interes atât pentru companiile din Moldova în căutare de parteneri și fi nanţări, cât și pentru cele străine, interesate 
să-și disloce unităţile de producere în ţara noastră sau de furnizori locali. Deja, în week-end, Piaţa Marii Adunări Naţionale din capitală a găzduit cea 
de-a 16-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului, sărbătoare, care de-a lungul anilor s-a transformat într-o adevărată tradiţie de promovare a  unuia dintre 
sectoarele strategice ale ţării noastre - sectorul vitivinicol.  Despre rezultatele acestor două evenimente , afl aţi în reportajele ce  urmează:

Primele rezultate ale celei 
de a patra ediţii a Moldova 
Business Week 2017, care s-a 
desfășurat în perioada 3-6 
octombrie 2017, la Chișinău, au 
fost prezentate în cadrul unei 
conferinţe de presă de vicemi-
nistrul Economiei, Vitalie Iurcu 
și directorul general al MIEPO, 
Vitalie Zaharia.

Potrivit viceministrului, 
Vitalie Iurcu Moldova Business 
Week 2017 a fost un eveniment 
de o rezonanţă fără precedent. 
”Pentru o săptămână am reușit 
să transformăm Chișinăul într-o 
capitală a antreprnoriatului, în 
care am comunicat investitori-
lor viziunea Guvernului privind 
direcţiile de dezvoltare a ţării 
și a sectoarelor în care sunt 
invitaţi să facă investiţi, con-
diţiile pe care le oferim, dar și 
exemplele de reușită ale inves-
titorilor din Republica Moldova. 
De asemenea, am arătat că ţara 
noastră are o economie des-

chisă, în continuă creștere, cu 
acces liber pe pieţele internaţio-
nale atât din Est, cât și din Vest. 
Am anunţat că de la anul viitor 
statul va subvenţiona deschi-
derea noilor locuri de muncă cu 
câte 40 000 de lei pentru fi ecare 
loc de muncă creat”, a declarat 
Vitalie Iurcu.

Vitalie Iurcu s-a referit și 
la potenţialul antreprenorial 
la nivelul regiunilor Republicii 
Moldova, care a fost identifi -
cat și cartografi at de experţii 
străini, la privatizarea activelor 
de stat, precum și la premierea 
celor 25 cei mai buni antrepre-
nori din sectorul IMM în cadrul 
a două concursuri naţionale, 
la evenimentul dedicat ”Zilei 
inginerului” în contextul indus-
trializării ţării.

”Am încheiat actuala ediţie 
a Moldova Business Week în 
prezenţa primilor miniștri ai 
Republicii Moldova și Ucrainei, 
astfel punând pe agenda coope-

rării economice și comerciale cu 
ţara vecină dezvoltarea în co-
mun a procesului de producţie 
și exportul ulterior al produse-
lor pe piaţa Uniunii Europene, 
interconctarea energetică, 
proiectele de infrastructură și 
transport, managementul trafi -
cului la frontieră ș.a”, a afi rmat 
viceministrul.

Vorbind despre rezultatele 

săptămânii de afaceri, directo-
rul general al MIEPO, Vitalie 
Zaharia, a anunţat că două 
companii italiene vor veni cu 
investiţii în Moldova, una de 1 
milion de Euro și alta de circa 
500 000 Euro. Prima companie 
se va specializa pe creșterea 
grâului, porumbului și altor pro-
duse bio, care vor fi  exportate pe 
piaţa UE. Cea de a doua inves-

tiţie va fi  efectuată de un grup 
mare de producere din Torino, 
care va deschide o fabrică de 
prelucrare fi erului și oţelului în 
Moldova.

”Numai în prima zi de 
deschidere, la Moldova Business 
Week am avut circa 1000 de 
oaspeţi, reprezentanţi ai mediu-
lui de afaceri, investitori locali 
și străini, autorităţi, fi nanţatori, 
importatori și exportatori din 
toate sectoarele economiei. La 
următoarele evenimentele din 
cadrul săptămânii de afaceri 
am constatat prezenţa a cel 
puţin 300 de participanţi. Din 
numărul total de participanţi 
40% au fost companii străine. 
Acest fapt arată un interes 
major din partea companiilor 
pentru investiţii și exporturi, 
dar și o încredere în ceea ce fac 
autorităţile pentru ei”, a spus 
directorul general al MIEPO.

Pe parcursul Moldova 
Business Week 2017 au avut 

loc un număr mare de întâlniri 
B2B și vizite la producătorii din 
sectorul agroalimentar, textile, 
la zonele economice libere și 
parcurile industrial, în rezul-
tatul cărora au fost semnate 
acorduri de intenţie și precon-
tracte de import.

Printre oaspeţii eveni-
mentului au fost companii din 
România, Italia, Franţa, SUA, 
Germania, Olanda, Grecia, Polo-
nia, Danemarca, Austria, Cehia, 
Marea Britanie, Federaţia Rusă, 
Turcia, Azerbaijan, Ucraina ș.a.

Moldova Business Week 
2017 este organizat de Ministe-
rul Economiei și Infrastructurii 
și Organizaţia pentru Atragerea 
Investiţiilor și Promovare a 
Exportului din Moldova (MIEPO), 
în parteneriat cu KAUFLAND, 
Moldova Agroindbank, precum 
și al Orange, ODIMM, EBA, GIZ, 
CEP II, AmCham, Ambasada 
Italiei la Chișinău ș.a.

Sursa: miepo.md
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SONDAJ

CHESTIONAR 
Numele, prenumele __________________________________________________________________________

Localitatea_________________________________         Raionul_______________________________________

De cât timp sunteți abonat la ziarul AgroMediaInform? ________________________________________________

Ce rubrici, pagini, tematici Vă par cele mai interesante, informative și utile ? _______________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dar care nu trezesc interes? ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

- Ce subiecte de actualitate ați vrea să dezvăluim în numerele următoare ale ziarului?

- Interviuri  cu ce persoane de răspundere, autorități, experți, specialiști… ați dori să citiți în paginile ziarului?

- Reportajele realizate în teritoriu sunt foarte importante pentru cititori, deoarece fac comunicarea noastră prin inter-
mediul ziarului mai vie și mai interesantă.  Ne-am dori foarte mult să realizăm reportaje despre activitatea Dumnea-
voastră, iar în cazul în care sunteți de acord să ne împărtășiți din experiența pe care o aveți,  Vă rugăm să notați 
aici datele Dvs de contact.

- Materialele de problemă și investigații sunt instrumentele care V-ar ajuta să rezolvați unele probleme cu care vă 
confruntați în activitatea Dvs, să Vă faceți auziți, să Vă realizați dreptul la opinie. Dacă aveți astfel de teme, sugestii, 
Vă rugăm să ne comunicați.

- Ați schimba ceva în formatul sau stilul ziarului? Alte sugestii….

 
Cu respect, Stela Vdovîi, Redactor-șef  AgroMediaInform Tel: (022) 23 56 98; mob: 06 888 22 11 
                                                                                                sau 0691 58 202  email: svdovii@agroinform.md

D E VORBĂ 
CU CITITORII

Dragii cititori! După cum aţi văzut, în 
numărul trecut al ziarului, am lansat un 
chestionar, prin intermediul căruia Vă ru-
găm să Vă expuneţi vis-a-vis de conţinutul 
ziarului nostru. Suntem încrezuţi că suges-
tiile Dvs ne vor ajuta să facem împreună 
ca ziarul să devină mai interesant, mai util, 
așa încât să răspundă așteptărilor.

Ziarul AgroMediaInform a fost lansat în 
anul 2007, în calitate de publicaţie perio-
dică a Federaţiei Naţionale a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform. Pe parcursul a 
zece ani de zile, am venit în casele Dvs cu 
știri și reportaje, interviuri și schiţe din 
domeniul agricol, și nu numai… În prezent, 
ziarul AgroMediaInform este cea mai am-
plă și mai recunoscută publicaţie periodică 
de profi l. 

Pentru noi, cei care muncim la editarea 
acestui ziar, este foarte important să avem 
un dialog cu cititorii, așa că am elaborat un 
chestionar, prin intermediul căruia dorim 
să afl ăm ce așteptări aveţi în continuare de 
la ziarul nostru, despre ce teme și aspec-
te ale dezvoltării sectorului agrar doriţi 
să cunoașteţi mai mult, ce putem face 
noi pentru ca informaţia cu care intră în 
casele Dvs ziarul AgroMediaInform să Vă 
fi e de folos în activitatea cotidiană? După 
cum spuneam și în numărul precedent, ne 
dorim mult să Vă expuneţi sincer, critic, 
obiectiv și creativ  cu privire la așteptările 
pe care le aveţi vis-a-vis de ziarul AgroMe-
diaInform pentru perioada următoare.

Reamintim și despre concursul pe care 
l-am lansat odată cu acest sondaj. 

Vom acorda premii de preţ celor 
mai interesaţi, fi deli și implicaţi cititori. 
Pentru a intra în posesia premiilor trebuie 
să completaţi chestionarul din această 
pagină, să-l decupaţi pentru ca mai apoi 
să-l trimiteţi prin poștă la adresa redacţiei. 
Nu ezitaţi! Echipa redacţională din cadrul 
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din 
Moldova Va analiza și va premia trei dintre 
cititorii care ne-au expediat chestionarele 
completate cu cele mai inspirate și creative 
răspunsuri. Nu uitaţi, avem un scop comun 
– de a face ziarul nostru, AgroMediaInform, 
cât mai interesant, util, informativ și atrac-
tiv pentru Dumneavoastră.

Așteptăm răspunsurile Dvs până la fi -
nele lunii noiembrie, iar în luna decembrie 
vom anunţa câștigătorii concursului și vom 
înmâna premiile. 

Vă mulţumim că ne sunteţi aproape 
și ne exprimăm speranţa că așa va fi  și de 
acum încolo. 
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP, 
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE 
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

MULŢI PRODUCĂTORI SAU CONVINS 
CĂ ESTE MULT MAI GREU 
SĂ VINZI PRODUSUL 
LA UN PREŢ CONVENABIL, 
DECÂT SĂ PRODUCI 

MARKETING

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md   10/12/2017

Denumirea produsului
Piaţa agricolă

Edineţ
Piaţa angro

Bălţi
Piaţa angro

Chişinău 
Piaţa agricolă

Ungheni
Piaţa agricolă

Cahul
minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME
Ardei dulce 6.00 12.00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 13.00 10.00 8.00 12.00 9.00
Cartofi 2.80 5.00 3.50 2.80 5.00 3.50 4.00 6.00 4.00 3.50 7.00 5.00 4.00 5.00 4.00
Castraveţi  -  -   - 19.00 23.00 20.00 8.00 12.00 10.00 15.00 22.00 16.00 15.00 15.00 15.00
Ceapă albă  -  -  - 4.50 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 3.00 4.00 3.50 3.50 4.00 3.50 3.00 4.00 3.00 4.50 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
Ceapă roşie  -  -   - - - - 7.00 7.00 7.00 - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 29.00 32.00 29.00 40.00 45.00 45.00 35.00 35.00 35.00
Dovlecei  -  -  - - - - 15.00 18.00 15.00 10.00 12.00 12.00  -  -  - 
Gogoşari 8.00 10.00 9.00 11.00 13.00 12.00 8.00 9.00 8.00 18.00 20.00 20.00  -  -  - 
Morcov 3.50 5.00 4.50 5.00 7.00 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Pătrunjel  -  -  - - - - 40.00 40.00 40.00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -  - 4.00 5.00 4.00 2.00 3.00 2.00 - - - 4.00 5.00 5.00
Ridiche de lună  -  -  - 11.00 12.00 11.00 - - - - - -  -  -  - 
Roşii de seră 18.00 22.00 19.00 - - - - - - 9.00 20.00 16.00 12.00 15.00 12.00
Roşii de câmp  -  -   - 12.00 20.00 17.00 5.00 8.00 5.00 5.00 7.00 6.00 10.00 10.00 10.00
Salată  -  -  - - - - 40.00 50.00 40.00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 4.00 5.00 4.50 3.50 4.00 3.50 3.00 4.00 3.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Usturoi  -  -  - - - - 35.00 45.00 35.00 35.00 65.00 60.00  -  -  - 
Varză 2.50 2.50 2.50 1.50 2.00 1.70 2.00 2.50 2.00 4.00 6.00 5.00 3.00 4.00 4.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 20.00 22.00 20.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - 10.00 11.00 10.00 12.00 14.00 12.00 15.00 20.00 15.00 20.00 20.00 20.00
Varză de pechin  -  -  - 12.00 12.00 12.00 8.00 10.00 8.00 12.00 15.00 15.00  -  -  - 
Vinete 8.00 9.00 8.00 7.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 10.00 15.00 13.00 12.00 13.00 12.00

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 21.00 23.00 21.00 - - - 22.00 23.00 22.00
Grepfrut  -  -   - - - - 25.00 30.00 25.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - - - - 28.00 30.00 28.00 - - -  -  -  - 
Mandarine  -  -  - - - - 28.00 35.00 28.00 - - -  -  -  - 
Mere 6.00 9.00 8.00 6.00 8.00 7.00 5.00 8.00 5.00 10.00 10.00 10.00 7.00 8.00 8.00
Mere Golden 6.00 8.00 7.00 10.00 12.00 11.00 6.00 9.00 6.00 10.00 12.00 12.00 8.00 9.00 8.00
Mere Idared  -  -  - - - - - - - 10.00 10.00 10.00  -  -  - 
Mere Richard  -  -   - 9.00 12.00 10.00 9.00 10.00 9.00 12.00 15.00 15.00  -  -  - 
Miez de nucă 70.00 100.00 90.00 - - - - - - - - -  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - - - - - - - 6.00 10.00 8.00  -  -  - 
Pepene verde (harbuz)  -  -   - - - - - - - 2.00 3.00 3.00  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 12.00 15.00 12.00 10.00 15.00 15.00 15.00 18.00 18.00
Piersici  -  -  - - - - 7.00 8.00 7.00 - - -  -  - 
Portocale  -  -   - - - - 15.00 22.00 15.00 - - -  -  -  - 
Prune  -  -   - - - - 12.00 18.00 12.00 15.00 15.00 15.00 10.00 12.00 10.00
Prune uscate  -  -  - - - - 25.00 42.00 25.00 25.00 35.00 30.00  -  -  - 
Struguri albi de masă 12.00 18.00 13.00 10.00 11.00 10.00 10.00 12.00 10.00 12.00 15.00 15.00 8.00 9.00 8.00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 8.00 9.00 8.00 8.00 10.00 8.00 10.00 15.00 15.00 8.00 8.00 8.00
Struguri roşii de masă 13.00 20.00 15.00 10.00 13.00 12.00 8.00 15.00 8.00 15.00 18.00 15.00 9.00 10.00 9.00
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparţine 
www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE

Mai multe informații găsiți pe 
www.agravista.md

OFERTE 
Produs / Serviciu Preț Cantitate Contacte 

Material saditor de visin 
"Meteor" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de visin 
"Corai" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de visin 
"Pandi" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de caise" 
Star-Charles" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
caise"Orange" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
caise"Raduga" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
caise"Nadejda" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
caise"Salah" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
caise"Saturn" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
caise"NJA-42" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
caise"A-1" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
caise"Krasnosiokii" 16 MDL 2 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

68535529; Email: dghelinschii@mail.ru 
Material saditor de 
prun"Stanley" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

068342025; Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de prun 
"Ana Spet" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de prun 
"Kabardinca" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de prun 
"Kisineovkaia Ranennaia" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de cires 
"Stella" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de cireș 
"Regina" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de cireș 
"Rubin" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de vișin 
"Ponte" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de vișin 
"Erdi-krupoplotnie" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de vișin 
"Erdi-Urojainie" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de vișin 
"Fiurtuosi" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de vișin 
"Meteor" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de vișin 
"Corai" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de vișin 
"Pandi" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de caise 
"Orange" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de caise 
"Raduga" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de caise 
"Nadejda" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de caise 
"Salah" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de caise 
"Saturn" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de caise 
"NJA-42" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de caise 
"A-1" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Telefon: ; Mobil: 

068342025; Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de caise 
"Krasnosiokii" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de mar 
"Golden" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de mar 
"Jonathan" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de mar 
"Aidared" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de mar 
"Florina" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de mar "Se-
merenko" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 

Material săditor de mar 
"Akane" 13 MDL 1 000 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 
Material săditor de nuc 
nealtoit 13 MDL 400 unităţi Orhei Jora de Mijloc; Mobil: 068342025; 

Email: mleahu@mail.ru 

Floarea soarelui 130 t s. Călinești, raionul Fălești; Mobil: 
068009092; Email: spadure@mail.ru 

Porumb 250 t s. Călinești, raionul Fălești; Mobil: 
068009092; Email: spadure@mail.ru 

Floarea soarelui 500 t s. Putinești, Fălești; Mobil: +373 69339397; 
Email: antagrobs@mail.md 

Grâu alimentar 500 t s. Putinești, Fălești; Mobil: +373 69339397; 
Email: antagrobs@mail.md 

Porumb 1 000 t s. Putinești, Fălești; Mobil: +373 69339397; 
Email: antagrobs@mail.md 

Orz 50 t s. Putinești, Fălești; Mobil: +373 69339397; 
Email: antagrobs@mail.md 

Junci 50 unităţi 
MD-5932, s. Logofteni, r-l Fălești ; Telefon: 
+373 259 60138; Mobil: +373 69640708; 
Email: anasorocovicova@mail.ru 

Floarea soarelui 6 500 MDL 200 t 
MD-3628, s. Frăsinești, raionul Ungheni ; 
Telefon: 00373 236 45449, ; Mobil: 00373 
69296057 ; Email: iancuion@mail.ru 

Floarea soarelui 6 500 MDL 300 t 
MD-3606, s. Cetîreni, r-l Ungheni; Telefon: 
+373 79613223; Mobil: +373 79613223; 
Email: undanagro@mail.ru 

Grâu alimentar 24% glutei-
nă, 90% IDK 3 400 MDL 250 t 

MD-3648, s. Teșcureni, raionul Ungheni ; 
Telefon: 00373 236 20616; ; Mobil: 00373 
69114854 ; Email: traidan@mail.ru 

Varza de Pekin 15 000 MDL 5 t Mobil: +37369357289; Email: strungaru-
bs@mail.md 

Struguri Moldova  4 t 
s. Cîietu, r-n. Cantemir; Telefon: 
029892574; Mobil: ; Email: nicusirbu79@
mail.ru 

Struguri Moldova 16 t s. Cîietu, r. Cantemir; Mobil: 067601303; 
Email: oltnicolae@mail.ru 

Struguri Moldova 3 t s. Cîietu; Telefon: 029892478; Email: 
g.hanganu@mail.ru 

Struguri Moldova 15 t s. Cîietu; Telefon: 029892420; Mobil: 
067303546; Email: leu23@mail.ru 

Struguri Moldova 15 000 MDL 5 t 
s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: +373 
23643230; Mobil: +373 68840400; Email: 
apascaru@mail.md 

Struguri Moldova 21 t s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892439; 
Mobil: ; Email: axconst@mail.md 

Struguri Moldova. 4 t s. Cîietu,r. Cantemir; Telefon: 029892409; 
Mobil: ; Email: vlad65@mail.ru 

Struguri Moldova. 4 t s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892553; 
Email: gdragomir@mail.ru 

Struguri Moldova. 4 t s. Cîietu, r. Cantemir; Telefon: 029892543; 
Mobil: ; Email: mihaimtl@mail.md 

Struguri Codreanca. 5 t s. Acui, r. Cantemir; Mobil: 067690089; 
Email: shlidia@mail.ru 

Bostani 10 t s. Chioselia Rusa, Comrat; Mobil: 
061123877; Email: amihai@mail.ru 

Sera demontata 1 unităţi Comrat; Telefon: ; Mobil: 069766559; 
Email: aserghei@mail.ru 

Struguri Moldova 15 000 MDL 5 t 
s. Valea Mare, r. Ungheni; Telefon: +373 
23643230; Mobil: +373 68840400; Email: 
apascaru@mail.md 

Grâu alimentar 23% glutei-
nă, 90% IDC 3 400 MDL 100 t Telefon: +373(236) 42324; Email: ban-

teaion@mail.md 

Floarea soarelui 6 800 MDL 150 t 
MD-3628, s. Frăsinești, raionul Ungheni ; 
Telefon: 00373 236 45449, ; Mobil: 00373 
69296057 ; Email: iancuion@mail.ru 

Struguri Moldova 15 t Nisporeni; Telefon: 079575117; Mobil: ; 
Email: farima_vitalie@iayoo.com 

Struguri Moldova de la 
frigider 50 t Nisporeni; Telefon: 026465277; Mobil: 

079939593; 
Struguri Moldova de la 
frigider 60 t Nisporeni-Marinici; Telefon: ; Mobil: 

069960217; Email: ocara@mail.ru 
Struguri Moldova 15 t Nisporeni; Mobil: 069006063; 

CERERI
Produs / Serviciu Preț Cantitate Contacte 

Cumpăr In, Floarea Soare-
lui si Susan 

Mateevici 33/1; Telefon: 079436012; Mobil: 
079436012; Email: ivanovalexmd@gmail.
com 
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ABONAREA 2017

Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amena-
jată ce se afl ă în or. Străşeni la 
adresa: şoseaua Chişinăului 1. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae 
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0698 98 987 - Ion  

E-mail: ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 

Ozonteh IMPEX S.R.L. din oraşul Străşeni vă propune tractoare compacte la preţuri  mici
 Tractoare compacte japoneze 
de la 12 la 70 cai putere atât de 
mâna a doua, cât şi noi

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Pluguri 

Stropitoare combinată (dotată 
atât cu ventilator pentru stropit în 
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul 
culturilor de câmp) 

Grapă cu discuri
Cultivatoare
Cositoare cu rotor
Cositoare plată
Burghiu de săpat gropi
Remorcă simplă sau bascula-
bilă
 Tocător de crengi

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmediamedia©

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
ABONAREA

2017

TOATE ACESTEA TOATE ACESTEA 
LA UN PREŢ LA UN PREŢ 
REZONABIL REZONABIL 
DE NUMAIDE NUMAI

154154 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

UN ABONAMENT UN ABONAMENT 
ANUALANUAL
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